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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
 
 
 
Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προσέγγισης ζητηµάτων του ενεργειακού τοµέα µέσω της 
ανάπτυξης µεθοδολογιών που στηρίζονται στην άντληση ενεργειακών δεικτών. Στόχος της 
παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η κατάστρωση ενός µεθοδολογικού πλαισίου µε τη 
βοήθεια του οποίου γίνεται εξαγωγή κατάλληλων ενεργειακών δεικτών για την περιγραφή, τον 
προσδιορισµό και την παρακολούθηση της επικρατούσας κατάστασης στους τρεις στόχους της 
ενεργειακής πολιτικής: 1. Την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού, 2. Την 
ανταγωνιστικότητα και 3. Την προστασία του περιβάλλοντος. Μετά τον ορισµό των τριών αυτών 
στόχων, ακολουθεί επεξεργασία των δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί από την παρακολούθηση 
της κατάστασης του ενεργειακού τοµέα σε ένα χρονικό διάστηµα αρκετών ετών και άντληση 
ενεργειακών δεικτών, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, µε τη βοήθεια των οποίων γίνεται 
ανάλυση και µοντελοποίηση των τριών στόχων της ενεργειακής πολιτικής. Η παρατήρηση της 
µεταβολής στις τιµές των δεικτών αυτών αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των σχεδιαστών 
της ενεργειακής πολιτικής για τη λήψη και την  υποστήριξη αποφάσεων σε υψηλό επίπεδο 
πολιτικής. 
 
Έχοντας περιγράψει αναλυτικά κάθε στόχο µε κατάλληλους δείκτες, µπορεί να καθοριστεί και να 
εκτιµηθεί η κατάσταση στην οποία θα οδηγήσει οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιον από τους 
στόχους αυτούς. Εντοπίζεται αρχικά ποιος δείκτης µπορεί να περιγράψει και να προσεγγίσει την 
υφιστάµενη αλλαγή, δίνοντας µια πρώτη εικόνα σχετικά µε το αν η αλλαγή αυτή οδηγεί σε 
καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση (βάσει των αναλυτικών πινάκων που παρατέθηκαν για κάθε 
έναν από τους δείκτες). Στη συνέχεια, και αν πρόκειται τελικά για ποσοτικό και όχι ποιοτικό 
δείκτη, βάσει του πίνακα επιδράσεων των δεικτών στους στόχους, οι αποφασίζοντες µπορούν 
εποπτικά να δώσουν µια πρώτη εκτίµηση της καινούριας κατάστασης η οποία πρόκειται να 
διαµορφωθεί. Την κατάσταση αυτή έπειτα µπορούν να την περιγράψουν πιο λεπτοµερώς βάσει 
του πίνακα των αλληλεπιδράσεων των δεικτών, όπου πλέον προσδιορίζονται επακριβώς οι 
παράµετροι εκείνες οι οποίες πρόκειται να αλλάξουν τιµή και κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό 
γίνεται πιο εύκολο για τους αποφασίζοντες να καταλήξουν στο τι µέτρα θα πρέπει να ληφθούν 
στην περίπτωση που δηµιουργηθεί ανάγκη για κάτι τέτοιο, καθώς και για την υποστήριξη 
οποιονδήποτε αποφάσεων σχετικά µε την ανάπτυξη της ενεργειακής πολιτικής µιας χώρας. 
 



ABSTRACT 
 

 
 
 
 
Many efforts of approaching matters that focus on the energy sector via methodologies that are 
made on the basis of extracting energy indicators out of existing data have been accomplished. 
The main objective of the present diploma thesis is the development of a methodological 
framework that aims to present appropriate energy indicators for the description, the 
determination and the monitoring of the prevailing situation in the three energy policy objectives: 
1. Security of supply, 2. Competitiveness of the energy industry and 3. Environmental protection. 
The definition of these three objectives is being followed by the elaboration and the processing of 
the data that has been collected out of the monitoring of the situation of energy sector in a time 
interval of many years and by the exportation of energy indicators, both quantitative and 
qualitative, that are playing a crucial role at the analysis and modeling processes of the three 
objectives of energy policy. The observation of differentiations in the values of these indicators 
constitutes an important tool in the hands of designers of energy policy for the reception and the 
support of decisions in high level of policy.  
 
Having already described analytically each one of the objectives of energy policy with suitable 
indicators, it can be estimated and determined the situation to which any change to any of these 
three objectives would lead. First of all, there’s an effort on locating which one of the exported 
indicators can describe and approach the existing change, giving a first picture with regard to 
whether this change leads to better or worse situation (according to the analytic tables that were 
given for each one of the indicators). Then, if it’s about one of the quantitative indicators and not 
about a qualitative one, according to the table of effects of indicators on the objectives, decision 
makers can give a first estimate of the new situation, which is to be shaped. Furthermore, they 
can describe this situation in more detail referring to the table of interactions of indicators, where 
are henceforth determined precisely which parameters are going to change value and condition. 
That way it becomes easier for decision makers to decide which measures need to be taken, as 
well as for the support of decisions that have to do with the designing of the energy policy of a 
country. 
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ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                            I 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η ενέργεια είναι παράγοντας άρρηκτα συνδεδεµένος µε την εξέλιξη και την πρόοδο του 
ανθρώπου. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ενέργεια και ο ενεργειακός τοµέας γενικότερα, είναι ίσως 
ο σηµαντικότερος παράγοντας της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης των λαών παγκοσµίως, 
γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την οικονοµική και πολιτική ιστορική αναδροµή στις 
διάφορες κοινωνίες. 
 
Αναταραχές και γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά καιρούς στο πολιτικό τοπίο διαφόρων 
χωρών, προκάλεσαν ένα µεγάλο αριθµό οικονοµικών κυρίως επιπτώσεων στις κοινωνίες, µε 
σηµαντικότερη εκείνη των ολοένα αυξανόµενων τιµών του πετρελαίου για ένα αρκετά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. Οι αναταράξεις αυτές είχαν µε τη σειρά τους σαν αποτέλεσµα την πρόκληση 
αστάθειας και αβεβαιότητας σε τοµείς  όπως το εµπόριο, η οικονοµία, η εργασιακή απασχόληση, 
η οικονοµική ανάπτυξη, ο πληθωρισµός, κτλ. 
 
Σιγά σιγά η αύξηση των αναγκών, και κατά συνέπεια η ολοένα και µεγαλύτερη κατανάλωση 
ενέργειας, άρχισε να βγάζει στην επιφάνεια µια σειρά προβληµάτων, όπως είναι για παράδειγµα 
ο κίνδυνος της εξάντλησης των ενεργειακών πόρων. Επίσης, η απειλή της καταστροφής του 
περιβάλλοντος, το οποίο είναι ζωτικής σηµασίας για την ίδια την ύπαρξη και τη διαβίωση του 
ανθρώπου, δηµιούργησε µε τη σειρά του την ανάγκη για τη λήψη µέτρων σχετικά µε την 
προστασία αυτού. Γεννήθηκε έτσι η ανάγκη για την κατάστρωση και τον σχεδιασµό ενός 
«ρυθµιστικού και συντονιστικού µέσου», της ενεργειακής πολιτικής, η οποία καλείται να 
συµβιβάσει τις ανάγκες των κοινωνιών µε την προστασία του περιβάλλοντος από τη µια και µε τη 
διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων και της ελεγχόµενης λειτουργίας 
των ενεργειακών αγορών από την άλλη. 
 
Η ενεργειακή πολιτική διεθνώς, επικεντρώνεται κυρίως στους εξής τρεις στόχους: 
 
 Την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού 
 Την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τοµέα 
 Την προστασία του περιβάλλοντος 

 
Οι στόχοι αυτοί θέτουν τις γενικές κατευθύνσεις και στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν, όχι 
µόνο από τις χώρες µέλη της Ε.Ε. ή από τις χώρες εκείνες που θέτουν υποψηφιότητα προς 
ένταξη, αλλά από όλες τις αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες ανά τον κόσµο. 
 
Κύριο αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, είναι καταρχάς η καταγραφή όλων 
εκείνων των στοιχείων που επηρεάζουν και χαρακτηρίζουν τους παραπάνω στόχους, στα 
πλαίσια των οποίων ζητείται στη συνέχεια η ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών που να 
µοντελοποιούν και να ποσοτικοποιούν τους στόχους αυτούς. 
 
 
 
2. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ 
 
H ενεργειακή πολιτική εκφράζει την ισορροπία µεταξύ, αφενός της κρατικής παρέµβασης, που 
διασφαλίζει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και την προστασία του περιβάλλοντος, και 
αφετέρου µιας απελευθερωµένης αγοράς, η οποία λειτουργεί υπό συνθήκες ανταγωνισµού, µε 
στόχο τη µείωση του ενεργειακού κόστους. 
 
Οι διεθνείς ενεργειακές τάσεις και εξελίξεις παρουσιάζουν µια εικόνα του µέλλοντος, στο οποίο η 
χρήση της ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται αδυσώπητα, τα ορυκτά καύσιµα εξακολουθούν να 
είναι το κυρίαρχο συστατικό του ενεργειακού µίγµατος και οι αναπτυσσόµενες χώρες 
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προσεγγίζουν µε γρήγορους ρυθµούς  τις χώρες της OECD ως οι µεγαλύτεροι καταναλωτές της 
εµπορικής ενέργειας. 
 
Πιο συγκεκριµένα, οι προβλέψεις για την πορεία του ενεργειακού τοµέα δείχνουν ότι: 
 

 Η χρήση της παγκόσµιας ενέργειας και οι σχετικές εκποµπές του CO2 θα συνεχίσουν να 
αυξάνονται σταθερά 

 Τα ορυκτά καύσιµα θα αποτελέσουν το 90% του µίγµατος της παγκόσµιας αρχικής 
ενέργειας µέχρι το 2020  – ελαφρώς πιο πάνω από το 1997 

 Τα µερίδια των διαφορετικών περιοχών στις ενεργειακές απαιτήσεις ανά τον κόσµο, θα 
µετατοπιστούν σηµαντικά, µε το µερίδιο των χωρών της OECD να µειώνεται υπέρ των 
αναπτυσσόµενων χωρών 

 Μια σηµαντική αύξηση θα πραγµατοποιηθεί στο διεθνές εµπόριο της ενέργειας, ιδιαίτερα 
σε εκείνο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 

 Η εξάρτηση στο εισαγόµενο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο των κύριων περιοχών 
κατανάλωσης, συµπεριλαµβανοµένων των χωρών της OECD και των δυναµικών 
ασιατικών οικονοµιών, θα αυξηθεί ουσιαστικά, ιδιαίτερα στο δεύτερο µισό της περιόδου 
πρόβλεψης 

 Παρά τις πολιτικές και τα µέτρα στις χώρες της OECD που λαµβάνονται υπόψη στο 
σενάριο αναφοράς, οι σχετικές µε την ενέργεια εκποµπές του CO2 το 2010 θα 
εξακολουθήσουν να είναι σηµαντικά υψηλότερες από εκείνες που απαιτούνται για να 
ανταπεξέλθουν στις δεσµεύσεις τους έναντι του πρωτοκόλλου του Kyoto 

 Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στις αναπτυσσόµενες χώρες θα συντελέσσει 
σχεδόν στο ένα τρίτο της αύξησης στις παγκόσµιες εκποµπές έως το 2020 

 
 
Φάσεις της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. 
 
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ενέργειας στη σύγχρονη οικονοµική ζωή είναι αδιαφιλονίκητος και 
οι φορείς χάραξης πολιτικής δεν µπορούν να αγνοήσουν έναν τέτοιο σηµαντικό παράγοντα. 
Γι’αυτό και από πολύ νωρίς άρχισαν να γίνονται προσπάθειες για την κατάστρωση ενεργειακής 
πολιτικής, ανάλογα µε τις επικρατούσες ανά εποχή συνθήκε. Οι κύριες φάσεις οι οποίες έχουν 
καταγραφεί στην ιστορία της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε., είναι τρεις: 
 
 Φάση πρώτη: τα έτη της αφθονίας (µέχρι το 1974)  – η πρώτη πετρελαϊκή κρίση 
 Φάση δεύτερη: τα έτη της ανεπάρκειας (1974-1985) 
 Φάση τρίτη: τα χρόνια της εξισορρόπισης (1985 και µετά) 

 
 
 
3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
Η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού δεν επιδιώκει να µεγιστοποιήσει την αυτονοµία σε 
ενέργεια ή να ελαχιστοποιήσει την εξάρτηση µιας χώρας, αλλά να ελαττώσει τους κινδύνους που 
κρύβει η εξάρτηση αυτή. Ορίζεται σαν η εξασφάλιση έναντι των κινδύνων που κρύβει ο 
εφοδιασµός. Επίσης µπορεί να οριστεί σαν µία στρατηγική διαχείρησης κινδύνων, η οποία είναι 
συνολική ευθύνη κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και καταναλωτών και η οποία στηρίζεται σε τρία 
βασικά σηµεία. Το πρώτο είναι η αποδοτικότητα της ενέργειας, η οποία αυξάνει την ελαστικότητα 
της ενεργειακής αλυσίδας και παρέχει ένα επιπλέον περιθώριο στην εξασφάλιση, είτε πετυχαίνει 
το ίδιο περιθώριο εξασφάλισης µε µικρότερο όµως κόστος. Το δεύτερο είναι η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, η οποία είναι ζωτικής σηµασίας όσον αφορά στην εξασφάλιση επαρκούς 
παραγωγής και στην χρήση της ενέργειας, σεβόµενη πάντα τα περιβαλλοντικά θέµατα. Το τρίτο 
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είναι η βελτιστοποίηση του εφοδιασµού, µε την οποία γίνεται αναφορά βασικά στην 
ποικιλοµορφία ανά καύσιµο και περιοχή και στην υποστήριξη για τη σωστή λειτουργία της 
αγοράς, η οποία θα έπρεπε να αυξήσει τον αριθµό των συµµετεχόντων σε αυτή και κατά 
συνέπεια την ελαστικότητα και την προσαρµοστικότητα του συστήµατος. 
 
Ο στόχος αυτός της ενεργειακής πολιτικής αφορά και στη βραχυπρόθεσµη και στη 
µακροπρόθεσµη διάσταση της αδιάλειπτης παροχής της ενέργειας. Αυτό κατά συνέπεια σηµαίνει 
να υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης εφοδίων, ακόµα και κατά τη διάρκεια περιόδων αυξηµένης 
ζήτησης, εξαλείφοντας ουσιαστικά τον κίνδυνο κατάρρευσης του συστήµατος βραχυπρόθεσµα και 
εγγυώντας την ύπαρξη αποθεµάτων µακροπρόθεσµα σε προσιτές τιµές. 
 
Συγκεκριµένα: 
 
1. Η βραχυπρόθεσµη εξασφάλιση του εφοδιασµού καλύπτει τις απαιτήσεις ώστε να 

αποφεύγονται οι ελλείψεις και οι διακοπές της παροχής ενέργειας (κυρίως του πετρελαίου και 
του φυσικού αερίου) στους χρήστες, οι οποίες προκαλούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις, 
όπως είναι οι πολιτικές ή οι στρατιωτικές συρράξεις. 

2. Η µακροπρόθεσµη εξασφάλιση του εφοδιασµού αναφέρεται στην ικανότητα της ενεργειακής 
βιοµηχανίας να εγγυηθεί έναν ικανοποιητικό και αξιόπιστο ενεργειακό ανεφοδιασµό σε 
µακροπρόθεσµο επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει αναπτύξει µία πλήρη και 
εντυπωσιακή εξάρτηση εξωτερικών ενεργειακών προγραµµάτων και συµφωνιών για να 
εξασφαλίσει τέτοιου είδους προµήθειες. Στην επίτευξη αυτού του στόχου θα συµβάλουν 
επίσης και άλλες πολιτικές, σχεδιασµένες µε σκοπό να βελτιώσουν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, να ενθαρρύνουν την εξοικονόµηση ενέργειας και να προωθήσουν τη χρήση 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

 
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει επίσης να τονιστεί η σηµασία της ποικιλοµορφίας ως µέσο για την 
εξασφάλιση των πρωτογενών καυσίµων. Η ποικιλοµορφία των πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα η 
εκµετάλλευση νέων και ανανεώσιµων πηγών, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της ενίσχυσης της 
ενεργειακής ασφάλειας, µέσω της αύξησης της προσφοράς σε ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και σε ότι 
αφορά τη συµβολή της πυρηνικής ενέργειας, όπως και διάφορων άλλων πόρων, στο βαθµό που 
οι πηγές αυτές είναι οικονοµικά ανταγωνιστικές. 
 
Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολυσυζητηµένα και παρεξηγηµένα θέµατα των συζητήσεων 
περί της ενέργειας. Ο εφοδιασµός µπορεί σχεδόν πάντα να αντεπεξέλθει της ζήτησης, αρκεί οι 
τιµές να µπορούν να προσαρµοστούν ανάλογα. Μόνο σε  εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι τα 
εµπάργκο, οι απεργίες ή οι πόλεµοι, καθίσταται αδύνατη η απόκτηση της απαραίτητης ενέργειας 
για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις. 
 
Εµπόδια στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού 
 
Για να µπορέσει µία ενεργειακή πολιτική να έχει ουσιαστικά αποτελέσµατα στο θέµα της 
εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού, θα πρέπει να είναι σε θέση να υπερκεράσει τα όσα 
προβλήµατα εµποδίζουν την προσπάθεια αυτή, είτε είναι φυσικά, είτε επίκτητα, και να µπορεί να 
αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά ενδεχόµενες άσχηµες επιπτώσεις. Τέτοιοι κίνδυνοι µπορεί να είναι: 
 
Φυσικοί κίνδυνοι: Μπορεί να προκύψει µόνιµη διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος αν 
εξαντληθεί κάποια ενεργειακή πηγή ή αν σταµατήσει η παραγωγή. Πρέπει λοιπόν σε αυτήν την 
περίπτωση να εξεταστούν οι συνέπειες όσον αφορά στη στροφή της ζήτησης σε άλλες πρώτες 
ύλες για παραγωγή ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια, γαιάνθρακες και 
ανανεώσιµες), στη λειτουργικότητα της αγοράς, στην ενεργειακή εξάρτηση και στα 
περιβαλλοντικά θέµατα. 
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Επιπλέον πρέπει να σηµειωθεί ότι, µία απεργία, µία γεωπολιτική κρίση ή µία φυσική καταστροφή 
αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρές αιτίες πρόκλησης προσωρινών διαταραχών µε ιδιαίτερα 
καταστροφικές συνέπειες, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για την οικονοµία γενικότερα. 
 
Οικονοµικοί κίνδυνοι: Οι οικονοµικές διαταραχές µπορούν να προκύψουν από σπασµωδικές 
αυξοµειώσεις στις τιµές των ενεργειακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή, αλλά και στη διεθνή 
αγορά. Η εσωτερική αγορά βοηθά – χάρη στον ανταγωνισµό – να βελτιστοποιήθούν οι φυσικοί 
πόροι και να µειωθεί το κόστος, ωστόσο η Ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να είναι άµεσα 
συνδεδεµένη µε τις τιµές της διεθνούς αγοράς. 
 
Κοινωνικοί κίνδυνοι: Η αστάθεια του ενεργειακού εφοδιασµού από αυτήν την άποψη, οφείλεται 
είτε σε σπασµωδικές αυξοµειώσεις των τιµών, είτε στις σχέσεις µε τις χώρες παραγωγής, είτε σε 
τυχαία γεγονότα, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικές κοινωνικές διαταραχές. ∆εν 
είναι τυχαίο το γεγονός που η ιστορία αποδεικνύει, ότι αρκετοί πόλεµοι (τόσο παλαιότεροι, όσο 
και πιο σύγχρονοι), έχουν ξεκινήσει από την επιθυµία κάποιων κυβερνήσεων να ελέγχουν τις 
πηγές του ενεργειακού εφοδιασµού. 
 
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Τέλος, µπορούν να υπάρξουν περιβαλλοντικές διαταραχές: 
καταστροφή του περιβάλλοντος που προκλήθηκε από την ενεργειακή αλυσίδα, είτε τυχαία 
(πετρελαιοκηλίδες, πυρηνικά ατυχήµατα, διαρροές µεθανίου), είτε σαν αποτέλεσµα µολυσµατικών 
εκλύσεων (αστική µόλυνση και εκλύσεις αερίων που επηρεάζουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου). 
Όλες οι πολιτικές πλέον περιλαµβάνουν µία περιβαλλοντική προέκταση, αλλά ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει πλέον να δίνεται σήµερα στο φαινόµενο της αύξησης της θερµοκρασίας της 
ατµόσφαιρας. 
 
Μέτρα αντιµετώπισης κρίσιµων καταστάσεων 
 
Η ανησυχία σχετικά µε την διασφάλιση του ανεφοδιασµού σε πετρέλαιο προυπήρχε αρκετά πριν 
ακόµα και από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, και ουσιαστικά αποτελούσε αντίδραση στην 
παρακολούθηση της συνεχώς αυξανόµενης αξίας και σηµασίας του πετρελαίου και των 
παραγώγων αυτού στο ενεργειακό ισοζύγιο, όχι µόνο της Ε.Ε., αλλά όλων των χωρών ανά τον 
κόσµο γενικότερα. Η ανησυχία αυτή πήρε µορφή τον ∆εκέµβρη του 1968 µέσω επίσηµης οδηγίας 
η οποία επέβαλλε  και καθιέρωσε την υποχρέωση στα Κράτη Μέλη να διατηρούν ένα ελάχιστο 
επίπεδο αποθεµάτων ακατέργαστου πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, ισοδύναµο µε την 
µέση ηµερήσια κατανάλωση για διάστηµα 65 ηµερών, ώστε να είναι δυνατή η αντιµετώπιση 
ξαφνικών δυσχεριών στον ανεφοδιασµό. Η οδηγία αυτή παρέµεινε σε γενικές γραµµές 
αναλλοίωτη µέχρι και το 1972, χρονιά που εκδόθηκε συµπληρωµατική οδηγία, η οποία αύξησε το 
επίπεδο των αποθεµάτων σε ισοδύναµη κατανάλωση 90 ηµερών. Από το 1973 και έπειτα, 
θεσπίστηκαν συµπληρωµατικά µέτρα αντιµετώπισης κρίσιµων καταστάσεων, όπως είναι η 
άντληση ποσοτήτων από τα αποθέµατα, η µείωση της κατανάλωσης και η κατανοµή µεταξύ των 
Κρατών Μελών. 
 
Ενεργειακές διασυνδέσεις και ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού 
 
Τα ενεργειακά δια-Ευρωπαϊκά δίκτυα εξυπηρετούν τον στόχο της εξασφάλισης του ενεργειακού 
εφοδιασµού της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε., τόσο µε τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αξιοπιστίας των υπαρχουσών προµηθειών, όσο και µε την ποικιλοµορφία των πηγών και των 
διαδροµών ανεφοδιασµού. Το αυτό ισχύει σε γενικές γραµµές για τις ενεργειακές διασυνδέσεις 
παγκοσµίως. 
 
 
 
 
 
 



ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                            V 
 

4. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 
Η ανταγωνιστικότητα µπορεί να οριστεί σαν την ικανότητα για παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών που µπορούν να αντεπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισµό, καθώς οι πολίτες 
µπορούν να απολαµβάνουν ένα επίπεδο ζωής το οποίο συνεχώς βελτιώνεται και χαρακτηρίζεται 
από µεγαλύτερη σταθερότητα. 
 
Η εισαγωγή του ανταγωνισµού στην ενεργειακή αγορά έδωσε στους καταναλωτές το δικαίωµα 
της επιλογής, κάτι που δεν υπήρχε στην εποχή του µονοπωλίου. Πλέον υπάρχει µεγάλος αριθµός 
προµηθευτών ενέργειας, παρέχοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέγουν ο καθένας 
βάσει των προσωπικών του κριτηρίων, όπως είναι οι τιµές και οι νέες µέθοδοι πληρωµής. 
 
Μορφές ανταγωνισµού 
 
Ο ανταγωνισµός εντοπίζεται στα εξής κύρια σηµεία: 
 
 Ανταγωνισµός ανά περιφέρεια: µε την απελευθέρωση της αγοράς και τη δυνατότητα που 
δίνεται πλέον στους καταναλωτές να επιλέγουν οι ίδιοι τους προµηθευτές τους, 
παρατηρήθηκε το φαινόµενο της στροφής σε µη εγχώριες εταιρίες ηλεκτρισµού, για 
οικονοµικούς κυρίως λόγους 

 Ανταγωνισµός ανάλογα µε τον τρόπο πληρωµής: καθοριστικός παράγοντας στην 
επιλογή εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο οικονοµικός. Γι’ αυτό το λόγο 
παρατηρούνται µεγάλες διαφορές στην επιλογή τροφοδότη ανάλογα µε τον τρόπο πληρωµής 
 Ανταγωνισµός ανάλογα µε την κοινωνική τάξη των καταναλωτών: έχει άµεση σχέση µε 
τον οικονοµικό παράγοντα, τόσο όσον αφορά στον τρόπο πληρωµής, όσο και στην ποσότητα 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα 

 
Η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβάλλει το σταδιακό άνοιγµα της αγοράς ηλεκτρισµού 
στην Ε.Ε. ∆εν καθιερώνει ένα ενιαίο µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισµού 
σε όλα τα κράτη – µέλη. Προσδιορίζει τις γενικές προδιαγραφές για τη λειτουργία της αγοράς 
ηλεκτρισµού (συνθήκες και προδιαγραφές που ισχύουν γενικότερα και όχι µόνο στις χώρες της 
Ε.Ε.), οι σηµαντικότερες από τις οποίες µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
 
1. ∆ηµιουργία συνθηκών ανταγωνισµού στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε άρση 

των εµποδίων για είσοδο νέων παραγωγών στον κλάδο 
2. Ελεγχόµενη είσοδος των νέων παραγωγών στον κλάδο, µέσω συστήµατος αδειοδοτήσεως ή 

παράλληλης διαδικασίας διαγωνισµών και αδειοδοτήσεων 
3. Παροχή δικαιώµατος στους µεγάλους µόνο καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, που η ζήτησή 

τους υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο όριο, να διαπραγµατεύονται και να επιλέγουν τον 
προµηθευτή τους σε ηλεκτρική ενέργεια 

4. ∆ιοικητική αυτοτέλεια του λειτουργού του Συστήµατος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
5. Υιοθέτηση από τις πλήρως, ή µερικά, καθετοποιηµένες επιχειρήσεις ηλεκτρισµού λογιστικού 

συστήµατος, που να επιτρέπει το λογιστικό διαχωρισµό των κύριων δραστηριοτήτων τους 
6. Ορισµός Ρυθµιστικής Αρχής για την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς 
7. Αναγνώριση της δυνητικής υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών γενικού οικονοµικού 

συµφέροντος 
 
Με τις γενικές αυτές προδιαγραφές επισηµοποιείται πλέον η εγκατάλειψη της αρχής του φυσικού 
µονοπωλίου στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Οι κύριες τάσεις στην αγορά ενέργειας 
 
 Ιδιωτικοποιήσεις – συγχωνεύσεις: Στις αναπτυγµένες χώρες, η επικρατούσα αντίληψη 
είναι ότι, στο νέο σκηνικό της παγκόσµιας οικονοµίας και του εντεινόµενου ανταγωνισµού, 
ακόµη και η µερική ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων ηλεκτρισµού, λειτουργεί πιο 
αποτελεσµατικά προς την κατεύθυνση της συµπίεσης του κόστους, που είναι και το τελικώς 
ζητούµενο, και της αποτροπής ενδεχόµενων µη σωστών κυβερνητικών παρεµβάσεων που, 
άµεσα ή έµµεσα, θα οδηγούσαν σε διόγκωση του κόστους. Στις λιγότερο αναπτυγµένες 
χώρες, το σκεπτικό της ιδιωτικοποίησης δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην προσέλκυση ξένου 
κεφαλαίου για την προώθηση των αναγκαίων επενδυτικών σχεδίων. Οι συγχωνεύσεις 
επιλέγονται από τις συγχωνευόµενες εταιρείες ηλεκτρισµού, όταν κρίνεται ότι ενισχύεται η 
θέση τους στην ανταγωνιστική αγορά και περιορίζεται το κόστος µε την ενοποίηση κεντρικών 
επιχειρηµατικών λειτουργιών και τη βελτιστοποίηση της εκµετάλλευσης. 

 Γεωγραφική και επιχειρηµατική διαφοροποίηση: Οι µεγάλες επιχειρήσεις ηλεκτρισµού 
της ∆ύσης, οι  οποίες έχουν οικονοµική ισχύ, είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές 
επενδύσεις τη στιγµή που οι νέες ευκαιρίες εµφανίζονται. Η πλειονότητα των ευκαιριών 
βρίσκεται στις αναπτυσσόµενες χώρες. Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι 
ιδιωτικοποιήσεις έχουν αλλάξει το οικονοµικό περιβάλλον και οι επενδυτικές ευκαιρίες 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισµού της ∆ύσης, χρησιµοποιούν 
το ισχυρό Cash Flow από τις βασικές τους δραστηριότητες για να διαφοροποιηθούν 
γεωγραφικά. 

 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: έχει γίνει προσπάθεια να υιοθετηθούν 
µέτρα µε στόχο τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς, η οποία είναι µία γεωγραφική περιοχή 
χωρίς εσωτερικά σύνορα, όπου είναι εξασφαλισµένη η ελεύθερη µετακίνηση αγαθών, 
προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής 
ηλεκτρικής αγοράς αποτελεί σηµαντικό βήµα για τη µετέπειτα ολοκλήρωση της εσωτρικής 
αγοράς ενέργειας. 
Έχουν επίσης προταθεί διάφορα σενάρια εξελίξεων σχετικά µε το θέµα της απελευθέρωσης 
της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, στα οποία περιλαµβάνονται και οι επιπτώσεις από τις 
προτεραιότητες που βάζει η Ευρωπαϊκή πολιτική, και συγκεκριµένα του περιορισµού των 
εκποµπών CO2. Τέτοια σενάρια είναι για παράδειγµα: 
Το σενάριο αναφοράς: Προβλέπει τη διατήρηση του αποκλειστικού δικαιώµατος της 
κεντρικής ηλεκτροπαραγωγής και επιτρέπει πολύ µικρές δυνατότητες επιλογής εκ µέρους των 
καταναλωτών. 
Το σενάριο µερικής απελευθέρωσης: Καταρχάς, ως µερική απελευθέρωση θεωρείται 
αποκλειστικά η επέκταση της δυνατότητας των καταναλωτών να επιλέγουν προµηθευτή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Εποµένως, το σενάριο αυτό προβλέπει την επέκταση της δυνατότητας 
επιλογής προµηθευτή εκ µέρους των καταναλωτών του βιοµηχανικού τοµέα και ορισµένων 
κλάδων των υπηρεσιών. 
Το σενάριο µερικής απελευθέρωσης και συγχρόνως περιορισµού των εκποµπών CO2: 
Προβλέπει τις υποθέσεις του σεναρίου της µερικής απελευθέρωσης και συγχρόνως το 
συνολικό περιορισµό των εκποµπών από την ηλεκτροπαραγωγή και ατµοπαραγωγή µέχρι 
και ποσοστού µείωσης 20% το έτος 2010, ως προς τις εκποµπές του σεναρίου αναφοράς. 
Σκοπός της εξέτασης του σεναρίου αυτού είναι η ανάλυση της πιθανής διαφοροποίησης της 
αγοράς σε περιπτώσεις εφαρµογής εξωτερικών περιορισµών, όπως είναι για παράδειγµα ο 
περιβαλλοντικός περιορισµός. 

 Η αναγκαιότητα του ρυθµιστή: Μία από τις βασικές δηµόσιες αρχές που θα εποπτεύουν 
της απελευθερούµενη αγορά θα είναι και ο Ρυθµιστής, δηλαδή η ανεξάρτητη εκείνη αρχή η 
οποία θα πρέπει να διασφαλίζει την αντικειµενικότητα και τη διαφάνεια, την τόνωση και 
τήρηση του ανταγωνισµού, την προστασία των καταναλωτών, την επιβολή υποχρεώσεων 
γενικού οικονοµικού συµφέροντος και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από δηµόσιους 
ή/και ιδιωτικούς φορείς του τοµέα, τη διευθέτηση των αναφυόµενων διαφορών και, τέλος, τη 
ρύθµιση των τιµολογίων των όποιων µονοπωλιακών δραστηριοτήτων αποµένουν στον 
απελευθερωµένο τοµέα. 
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Παραδοσιακά, οι βασικοί στόχοι του Ρυθµιστή, είναι: 
 Ο καθορισµός ενός επιπέδου τιµών των ελεγχόµενων δραστηριοτήτων χωρίς να 
αγνοείται η οικονοµική αποτελεσµατικότητα των αντίστοιχων επιχειρήσεων, και 

 Η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής και δίκαιης εξυπηρέτησης των διαφόρων 
κατηγοριών πελατών – καταναλωτών του αντίστοιχου προϊόντος 

 
Ενεργειακή αποδοτικότητα (Energy Efficiency) 
 
Οι ενεργειακές απαιτήσεις και η ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς επίσης και η επιλογή των 
µέτρων για τη µεταβολή των τιµών αυτών, αποτελούν βασικά ζητήµατα της ενεργειακής 
πολιτικής. Η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί µια τεχνική έννοια, η οποία αναφέρεται στην 
αναλογία µεταξύ της ενεργειακής παραγωγής (υπηρεσίες όπως το φως, η θερµότητα και η 
κινητικότητα) και της εισόδου (καύσιµα). Οι ενεργειακές απαιτήσεις είναι στατιστική έννοια, η 
οποία ορίζεται ως η κατανάλωση ενέργειας ανά µονάδα της παραγωγής σε διαφορετικά επίπεδα 
συνάθροισης. 
 
 
 
5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Ο τοµέας της ενέργειας διαδραµατίζει εξέχοντα ρόλο σε σχέση µε το περιβάλλον. Πράγµατι, η 
παραγωγή, η µεταφορά και η χρήση της ενέργειας έχουν άµεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον, ο 
οποίος µπορεί είτε να είναι τοπικός, είτε να λαµβάνει ηπειρωτικές και γενικότερα διεθνείς 
διαστάσεις. Ένα τέτοιο θέµα παγκόσµιας ανησυχίας αποτελούν οι εκποµπές των αερίων του 
θερµοκηπίου, και κυρίως του CO2. 
 
Όλες οι πηγές ενέργειας έχουν κάποια επίδραση στο περιβάλλον. Ακόµη και οι ανανεώσιµες 
πηγές, οι οποίες θεωρούνται συχνά ως η πιο επιθυµητή πηγή ενέργειας από περιβαλλοντική 
άποψη, µπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Ο όρος "ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας"  καλύπτει ένα µεγάλο φάσµα ενεργειακών πηγών, από τις διάφορες µορφές ηλιακής 
δύναµης µέχρι και τη γεωθερµική δύναµη, από τη βιοµάζα µέχρι την αιολική ισχύ, κάθε µια από 
τις οποίες έχει τη δική της συγκεκριµένη περιβαλλοντική επίδραση.  
 
Η σχέση ενέργειας και περιβάλλοντος είναι σε γενικές γραµµές πολυσύνθετη. 
 
Συγκεκριµένα για την ηλεκτρική ενέργεια 
 
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η πλέον διαδεδοµένη και αναπτυσσόµενη µορφή δευτερογενούς 
ενέργειας. Η παραγωγή της καταναλώνει το 40% της συνολικής παροχής πρωτογενούς 
ενέργειας. Παρέχει µεγάλη ευελιξία στη διανοµή της, είναι ασφαλής για τον καταναλωτή και δεν 
επιβαρύνει το περιβάλλον στην τελική της µορφή, λόγοι για τους οποίους και είναι τόσο ευρεία η 
κατανάλωσή της. 
 
Οι ανάγκες σε ενέργεια αυξάνονται διαρκώς µε το πέρασµα των χρόνων, γεγονός το οποίο 
συνεπάγεται και αύξηση της παραγωγής αυτής, µε όλες τις επιπτώσεις που µπορεί κάτι τέτοιο να 
έχει στο περιβάλλον. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι µία από τις κυριότερες πηγές 
εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα.  
 
∆ιεθνής ανταπόκριση στην αλλαγή του κλίµατος 
 
Έχουν γίνει διάφορες αξιόλογες κινήσεις και προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση όλων των 
κυβερνήσεων ανά τον κόσµο, και για τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, οι 
σηµαντικότερες από τις οποίες είναι: 
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 Το Πλαίσιο Σύµβασης για την Αλλαγή του Κλίµατος: Το Πλαίσιο Σύµβασης για την 
Αλλαγή του Κλίµατος (United Nations Framework Convention on Climate Change – 
UNFCCC), ορίζει κάποιες διαδικασίες και θέτει ορισµένους στόχους για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της αλλαγής του κλίµατος. Η Σύµβαση αυτή αναγνωρίζει ότι το θέµα της 
αλλαγής του κλίµατος του πλανήτη αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα. Θέτει ως ύστατο 
σκοπό τη σταθεροποίηση των ατµοσφαιρικών  συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκηπίου 
σε ασφαλή επίπεδα, τέτοια που να είναι δυνατή η εξάλειψη των προβληµάτων που 
δηµιουργούνται από την επικίνδυνη ανθρώπινη παρέµβαση στο κλιµατολογικό σύστηµα. 
Αυτά τα επίπεδα θα πρέπει να επιτευχθούν µέσα σε ένα χρονικό περιθώριο τέτοιο που να 
δίνει στα οικοσυστήµατα τη δυνατότητα να προσαρµοστούν, ώστε να µην απειλείται η 
παραγωγή των βρώσιµων πρώτων υλών και να µην επηρεάζεται αρνητικά η οικονοµική 
ανάπτυξη 
 Το Πρωτόκολλο του Kyoto: Στην πρώτη Σύνοδο των Συµβαλλόµενων Μερών (COP – 1) 
διαπιστώθηκε ότι οι δεσµεύσεις που διατυπώνονταν στο Πλαίσιο Σύµβασης ήταν ελλιπείς και 
αόριστες. Έτσι ξεκίνησε ένας νέος κύκλος συζητήσεων για να αποφασιστούν πιο λεπτοµερείς 
δεσµεύσεις. Το Πρωτόκολλο του Kyoto δεσµεύει µε νοµικά µέσα ξεχωριστά κάθε 
Συµβαλλόµενο Μέλος του Παραρτήµατος Ι (Annex I Parties), να επιτύχει στόχους για τη 
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου για την περίοδο µετά το 2000. 

 
Αντιµετώπιση του προβλήµατος 
 
Οι µηχανισµοί εκείνοι που µπορούν να συµβιβάσουν τους ενεργειακούς µε τους 
περιβαλλοντικούς στόχους µε µεγάλη επιτυχία, είναι η νοµοθεσία, η φορολογία, οι προαιρετικές 
συµφωνίες και τα µέτρα που έχουν σχέση µε την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ). 
 
Εκτός όµως από αυτά, στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος 
από τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες εκείνες που σχετίζονται µε την ενέργεια, µπορούν να 
συµβάλλουν αποφασιστικά και τα ακόλουθα: 
 
 Ορθολογική και αποτελεσµατική εκµετάλλευση και χρήση των ενεργειακών πόρων: 
Αυτό επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή κατάλληλα προσαρµοσµένων προγραµµάτων, τα οποία 
βοηθούν στην τόνωση των µέτρων της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας, στην ενθάρρυνση 
των επενδύσεων της βιοµηχανίας και των καταναλωτών για την εξοικονόµηση ενέργειας, 
όπως επίσης και για τη δηµιουργία των συνθηκών που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της 
ενεργειακής έντασης της τελικής κατανάλωσης. Όλα αυτά φυσικά θα πρέπει να συνοδεύονται 
και από την αντίστοιχη χρηµατοδοτική στήριξη για την καθιέρωση καθαρών και 
αποτελεσµατικών τεχνολογιών σε αυτόν τον τοµέα. 

 Προώθηση νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: Καθώς η παραγωγή αερίων του 
θερµοκηπίου προέρχεται κατά ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό από την παραγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας, η µείωση των εκποµπών αυτών των αερίων µπορεί να γίνει µέσω της 
υϊοθέτησης εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είτε δεν 
παράγουν καθόλου αέρια του θερµοκηπίου, είτε η παραγωγή αυτών γίνεται σε πολύ µικρό 
ποσοστό. Τέτοιες εναλλακτικές µορφές ενέργειας, είναι για παράδειγµα: η πυρηνική ενέργεια, 
οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και το φυσικό αέριο 

 
Μεταρρύθµιση και περιβάλλον 

 
Ο ενεργειακός τοµέας έχει, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, σηµαντικές επιδράσεις στο 
περιβάλλον. Η µεταρρύθµιση και η εισαγωγή του ανταγωνισµού αυξάνουν τόσο τις προκλήσεις, 
όσο και τις ευκαιρίες. Η µεταρρύθµιση µετατοπίζει το βάρος της λήψης των αποφάσεων από την 
κυβέρνηση στους συµµετέχοντες στην αγορά και οι καταναλωτές έχουν µε τον τρόπο αυτό την 
ευκαιρία να κάνουν οι ίδιοι τις επιλογές τους, χωρίς να λαµβάνονται αποφάσεις γι’ αυτούς από 
τρίτους (υπεύθυνους φορείς). Συνεπώς, η ιδιωτικοποίηση και η επιχειρηµατικοποίηση θέτει 
αποστάσεις µεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης. Ο περιβαλλοντικός κανονισµός πρέπει να 
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επανασχεδιαστεί για να µπορέσει να συµβαδίσει µε το νέο αυτό πλαίσιο και θα πρέπει να είναι 
πιο σαφής, βασιζόµενος σε κίνητρα και όχι σε άµεσο έλεγχο. 
 
Για να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί η µεταρρύθµιση στα πλαίσια του συγκεκριµένου στόχου της 
ενεργειακής πολιτικής, είναι απαραίτητη η λήψη κάποιων µέτρων που θα βοηθήσουν σε αυτό, 
όπως είναι για παράδειγµα: 
 

 Οι Φόροι και οι Εισφορές: Πρόκειται για έναν τρόπο ενσωµάτωσης του 
περιβαλλοντικού κόστους, ο οποίος γίνεται µέσω της εφαρµογής φόρων και εισφορών. 
Υπάρχουν ήδη ενεργειακοί φόροι / εισφορές για τις εκποµπές άνθρακα, θείου και αζώτου 
σε διάφορες χώρες 

 Οι Ενεργειακές επιχορηγήσεις: Οι ενεργειακές επιχορηγήσεις έχουν διαδραµατίσει 
ιστορικά έναν ιδιαίτερα κρίσιµο ρόλο και πρέπει να εξεταστούν σε οποιοδήποτε 
πρόγραµµα µεταρρύθµισης το οποίο επιδιώκει να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς 
στόχους. Η µεταρρύθµιση των ενεργειακών επιχορηγήσεων µπορεί να έχει τόσο 
περιβαλλοντικά όσο και άµεσα οικονοµικά οφέλη. 

 Οι άδειες για το εµπόριο των εκπεµπόµενων ουσιών: Στο πλαίσιο ενός τέτοιου 
συστήµατος, οι κυβερνήσεις ή οι ρυθµιστές καθορίζουν µια συνολική µέγιστη ποσότητα 
εκποµπών, για παράδειγµα διοξειδίου του θείου, ενδεχοµένως να καθορίζουν και τα 
τοπικά µέγιστα, να εκδίδουν τις αντίστοιχες άδειες για τις εκποµπές, να απαιτούν µέσα 
για την εγκατάσταση αισθητήρων στις καπνοδόχους, και να επιτρέπουν τέτοιου είδους 
άδειες να αγοραπωλούνται µεταξύ των κατόχων τους. Αυτός ο τύπος ελέγχου είναι 
συµβατός µε µια ανταγωνιστική αγορά για την παραγωγή ενέργειας. Λειτουργεί καλύτερα 
στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουν σχετικά λίγες αιτίες πρόκλησης, γεγονός το 
οποίο καθιστά τον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδανική περιοχή για την 
εφαρµογή του µέτρου αυτού 

 
 
 
6. ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
Οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής είναι σε αρκετά σηµεία αλληλοκαλυπτόµενοι, µε την έννοια 
ότι οι κινήσεις και οι δράσεις που γίνονται µε απώτερο σκοπό να προαχθεί κάποιος από αυτούς, 
ενδέχεται να ωφελήσει και να βοηθήσει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση κάποιου άλλου. Ωστόσο 
παρατηρείται και το φαινόµενο κάποιες από τις δράσεις και τα µέτρα που λαµβάνονται προς 
όφελος του ενός, να προκαλέσει ζηµία ή απλώς να εµποδίσει την υλοποίηση των µέτρων 
ανάπτυξης σε κάποιον άλλο. Για παράδειµα: 
 
 Επιπτώσεις των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος στην 
ανταγωνιστικότητα: Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η προστασία του 
περιβάλλοντος δεν είναι απαραίτητα αντικρουόµενοι στόχοι. Οποιεσδήποτε αρνητικές 
επιπτώσεις των περιβαλλοντικών µέτρων στην ανταγωνιστικότητα θα επηρεάσουν µόνο τις 
βιοµηχανίες οι οποίες είναι σε άµεσο ανταγωνισµό µε φορείς που εντοπίζονται σε περιοχές 
όπου δεν έχουν θεσπιστεί αντίστοιχα µέτρα. Οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών µέτρων 
στον ανταγωνισµό είναι πολύ πιθανό να είναι βραχυπρόθεσµες µόνο, και κατά κύριο λόγο θα 
εξαρτηθούν από το κατά πόσο εύκολα θα προσαρµοστεί η βιοµηχανία στη νέα κατάσταση. 

 Απελευθέρωση της αγοράς και ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασµού: Η 
ανταγωνιστικότητα βασικά υποδηλώνει την ικανότητα µίας εθνικής οικονοµίας, ή ενός 
παραγωγικού τοµέα, να πουλά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των σε τοπικές και διεθνείς 
αγορές. Η επιβολή ενός ενεργειακού φόρου προκαλεί γενική αύξηση του κόστους στα πάντα. 
Σε αυτήν την περίπτωση, θα αυξηθούν οι τιµές των προϊόντων µιας εταιρίας, θα µειωθεί η 
παραγωγή ή τα κέρδη της ή όλα τα παραπάνω µαζί. Το επιπλέον κόστος θα επηρεάσει 
άσχηµα τη συµµετοχή της εταιρίας στον ανταγωνισµό. 
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 Εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και προστασία του περιβάλλοντος: Οι δύο 
αυτοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής συνδέονται µεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται µε 
θετικό κατά κύριο λόγο τρόπο. Αυτό συµβαίνει επειδή έχουν και οι δύο ένα κοινό στόχο και 
όφελος: την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι απαιτήσεις που έχει η 
εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού από τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, δεν 
επιβαρύνουν σε τίποτα το περιβάλλον, καθότι τα στοιχεία της φύσης τα οποία 
χρησιµοποιούν, όπως είναι ο αέρας, το νερό και η ηλιακή ακτινοβολία, είναι σε µεγάλη 
αφθονία και δεν υπάρχει περίπτωση εξάντλησης αυτών. Κάτι αντίστοιχο άλλωστε είναι εκείνο 
που αποτελεί το βασικό κίνητρο των κινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος που 
αποσκοπούν στην προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, το γεγονός ότι είναι 
απόλυτα φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς να εκπέµπουν βλαβερές για την ατµόσφαιρα 
ουσίες, όπως είναι το CO2. Εποµένως οι δύο αυτοί στόχοι συγκλίνουν σε αυτό το σηµείο. 

       
 
 
7. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Οι ενεργειακοί δείκτες περιγράφουν τη σχέση µεταξύ της χρησιµοποίησης της ενέργειας και της 
ανθρώπινης δραστηριότητας σε αναλυτικό επίπεδο. Αποτελούν ουσιαστικά µέτρο της 
κατανάλωσης της ενέργειας και των υποκείµενων παραγόντων που οδηγούν σε αυτήν την 
κατανάλωση. 
 
Γενικά, οι δείκτες δεν απεικονίζουν την πραγµατικότητα, µάλλον απλώς προσεγγίζουν την 
αλήθεια, παρουσιάζοντας πληροφορίες οι οποίες αντλούνται από την ανάλυση ακατέργαστων 
µέχρι στιγµής δεδοµένων, καθώς και από διάφορες άλλες πηγές πληροφοριών. ∆ίνουν µία 
αντιπροσωπευτική τιµή ενός φαινοµένου που είναι υπό µελέτη. Ποσοτικοποιούν πληροφορίες, 
αθροίζοντας διαφορετικά και πολλαπλά δεδοµένα. Ωστόσο η πληροφορία που προκύπτει είναι 
πολυσύνθετη. ∆ηλαδή, οι δείκτες απλοποιούν πληροφορίες οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν 
στην ανάλυση ενός πολύπλοκου φαινοµένου µετατρέποντας αυτό σε απλό, προσιτό και 
εύχρηστο. 
 
Είδη δεικτών 
 
Για να γίνουν περισσότερο κατανοητοί οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση 
της ενέργειας, έχουν αναπτυχθεί διάφορα είδη δεικτών, καθένα από τα οποία επισηµαίνει µία 
διαφορετική διάσταση ή ένα διαφορετικό θέµα που έχει να κάνει µε την κατανάλωση της 
ενέργειας. Η ιεραρχία αυτών έχει ως εξής: 
 

1. Επεξηγηµατικοί δείκτες (Descriptive indicators): για παράδειγµα τα ποσοστά της 
ενέργειας ανά καύσιµο ή κύριο τοµέα. Είναι οι πλέον κοινοί δείκτες 

2. Βασικοί κανονικοποιηµένοι δείκτες: δείχνουν τις χρήσεις της ενέργειας κάθε τοµέα 
διαιρεµένες µε τον πληθυσµό ή το ΑΕΠ. Είναι επίσης αρκετά κοινοί δείκτες 

3. Συγκριτικοί δείκτες (Comparative indicators): προσπαθούν να δείξουν τα παρόµοια 
χαρακτηριστικά διαφορετικών χωρών, χρησιµοποιώντας κατάλληλες κανονικοποιήσεις 

4. ∆ιαρθρωτικοί δείκτες (Structural indicators): κατανέµουν τις οικονοµικές ή ανθρώπινες 
δραστηριότητες σε διάφορες κλίµακες ή µορφές απόδοσης 

5. ∆είκτες απαιτήσεων (Intensity indicators): συνδέουν τη χρησιµοποίηση της ενέργειας µε 
το µέτρο της δραστηριότητας σε αντίστοιχες κατηγορίες αντίστοιχων επιπέδων ανάλυσης.  
Αυτοί οι δείκτες είναι εκείνοι που είναι πιο στενά συνδεδεµένοι µε την αποδοτικότητα της 
ενέργειας 

6. ∆είκτες αποσύνθεσης (Decomposition indicators): δείχνουν πώς διαφορετικά τµήµατα της 
συνολικής χρήσης της ενέργειας (ή των καυσαερίων) επηρεάζουν τις συνολικές εκλύσεις 
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7. Αιτιολογικοί δείκτες (Causal indicators): υποδεικνύουν ποια είδη θεµελιωδών 
οικονοµικών, δηµογραφικών ή γεωγραφικών κινήτρων επηρεάζουν περισσότερο τις 
χρήσεις της ενέργειας, π.χ. πώς οι κινητήριες δυνάµεις, όπως οι τιµές της ενέργειας ή τα 
προσωπικά εισοδήµατα, συνδέονται µε χρήσεις της ενέργειας 

8. ∆είκτες επιπτώσεων (Consequential indicators): όπως για παράδειγµα τα καυσαέρια, 
µετρούν τις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της χρήσης της 
ενέργειας και το αποτέλεσµα όσον αφορά στη µόλυνση ή οποιαδήποτε άλλη διατάραξη 
του περιβάλλοντος 

9. Φυσικοί δείκτες (Physical indicators): δείχνουν πώς µεταβάλλονται η αποδοτικότητα και 
οι απαιτήσεις της ενέργειας 

 
Ανασκόπηση των σηµαντικότερων εξελίξεων των ενεργειακών δεικτών 
 
Από τη στιγµή που έγινε αισθητή η ανάγκη για την ανάπτυξη δεικτών για την καλύτερη 
παρακολούθηση του ενεργειακού τοµέα και για την κατάστρωση αρτιότερων ενεργειακών 
πολιτικών, άρχισε να αναπτύσσεται µία σειρά πρωτοβουλιών και δηµιουργήθηκαν διάφοροι 
οργανισµοί µε αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη δεικτών για συγκεκριµένο στόχο ο καθένας. Οι 
βασικότερες από τις κινήσεις αυτές, είναι: 
 

 Η ΙΕΑ (International Energy Agency) 
 Η OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 
 Των Ηνωµένων Εθνών 
 Της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Μεθοδολογική προσέγγιση της εξαγωγής των δεικτών 
 
Το βασικότερο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να υπάρχει κατά νου στην προσπάθεια εξαγωγής 
δεικτών, το οποίο αποτελεί και το υπόβαθρο για όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι οι δείκτες αποτελούν 
ένα εργαλείο επικοινωνίας. Πρέπει να επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ των επιστηµόνων και των 
policy makers, µεταξύ των policy makers και των πολιτών, µεταξύ των επιστηµόνων και των 
πολιτών. Αυτό σηµαίνει ότι οι δείκτες πρέπει να είναι: 
 

 όσο το δυνατό πιο σαφείς  
 κατανοητοί 
 κοινώς αποδεκτοί από τους εταίρους 

 
Αυτή η αρχή της επικοινωνίας σηµαίνει βασικά ότι δε θα πρέπει να υπάρχει µεγάλο πλήθος 
δεικτών, ούτε θα πρέπει αυτοί να είναι πολύπλοκοι στην περιγραφή τους. 
 
Μεθοδολογικά πλαίσια δεικτών 
 
Έχουν ήδη γίνει αρκετές και αξιόλογες προσπάθειες στο ζήτηµα εξαγωγής των δεικτών. Όλες 
αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα, εισήγαγαν η καθεµία δικό της 
µεθοδολογικό πλαίσιο, ανάλογα µε το θέµα το οποίο ήταν σε κάθε περίπτωση στόχος του 
σχεδιασµού ή της βελτίωσης κάποιας πολιτικής. Οι βασικότερες από αυτές, ανάλογα µε τον 
στόχο, είναι: 
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∆είκτες για το περιβάλλον 
 
 Το πλαίσιο DPSIR: Οι περιβαλλοντικοί δείκτες παρέχουν πληροφορίες για φαινόµενα τα 
οποία θεωρούνται κρίσιµα για την ποιότητα του περιβάλλοντος και γενικότερα για την εξέλιξη 
των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Πάνω σε αυτήν την ανάγκη στηρίχθηκε η ανάπτυξη του 
µεθοδολογικού πλαισίου DPSIR (Driving Forces, Pressure, State, Impacts, Response) 

 Τυπολόγιο δεικτών της ΕΕΑ: Υπάρχουν διαφορετικά είδη δεικτών τα οποία είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµα στην υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής. Σύµφωνα µε την ΕΕΑ, µπορούν να 
ταξινοµηθούν σε τέσσερις απλές οµάδες: 

 
 Τύπος Α ή Επεξηγηµατικοί ∆είκτες (Descriptive indicators) 
 Τύπος Β ή ∆είκτες Εκτίµησης (Performance indicators) 
 Τύπος C ή ∆είκτες Αποδοτικότητας (Efficiency indicators) 
 Τύπος D ή ∆είκτες Συνολικής Ευηµερίας (Total Welfare indicators) 

 
Πρόκειται ουσιαστικά για µία µεθοδολογία εξαγωγής δεικτών η οποία αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια του  προαναφερθέντος µοντέλλου DPSIR. 
 

∆είκτες για αειφόρο ανάπτυξη της ενέργειας (Indicators for Sustainable Energy 
Development – ISED) 
 
Η αειφορία ορίζεται σαν συνδυασµός τεσσάρων διαστάσεων: της κοινωνικής, της οικονοµικής, 
της περιβαλλοντικής και της θεσµικής διάστασης. 
 
Το έργο για την ανάπτυξη αυτών των δεικτών ξεκίνησε από τη ∆ιεθνή Ατοµική Ενεργειακή 
Αντιπροσωπεία (International Atomic Energy Agency – IAEA). Αποτελεί µέρος του 
προγράµµατος για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Ενέργειας (Sustainable Energy Development) και 
έχει τους εξής βασικούς στόχους: 

1. Να συµπληρώσει τους γενικούς δείκτες της Αειφόρου Ανάπτυξης (ISD) που 
αναπτύχθηκαν από την WPISD 

2. Να επιτρέψει τη χρήση των ISED 
 
∆είκτες για ενεργειακή αποδοτικότητα (Energy Efficiency) 
 
Από τη δεκαετία του ’70 και µέχρι τις αρχές του ‘80, η ενεργειακή αποδοτικότητα άρχισε να 
θεωρείται σαν µία από τις βασικότερες παραµέτρους της ενεργειακής πολιτικής για τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού. Με τον χρόνο 
όµως και εξαιτίας διαφόρων γεγονότων, όπως οι αναταραχές στον εφοδιασµό του πετρελαίου, τα 
παραπάνω αναιρέθηκαν. Παράλληλα άρχισαν να κάνουν την εµφάνισή τους σοβαρά 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, ιδιαίτερα σε σχέση µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου, δίνοντας έτσι 
στο ζήτηµα της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας µια νέα διάσταση. 
 
Η προσπάθεια για να επιλυθούν τα προβλήµατα αυτά έγινε µέσω της εξαγωγής δεικτών σχετικά 
µε την ενεργειακή αποδοτικότητα, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στη συλλογή των στοιχείων και 
στην ερµηνεία αυτών. ∆ιάφοροι οργανισµοί και πρωτοβουλίες ασχολήθηκαν µε την ανάπτυξη 
µεθοδολογικών πλαισίων για την εξαγωγή τέτοιου είδους δεικτών. 
 
Κάποιες από τις σηµαντικότερες κινήσεις που έχουν γίνει στον τοµέα αυτό, είναι οι ακόλουθες: 
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 Βάση δεδοµένων ODYSSEE (On-line Data base on Yearly aSSessment of Energy 
Efficiency): Πρόκειται για µια συγκεντρωτική βάση δεδοµένων η οποία πραγµατοποιήθηκε 
µε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες: διατήρηση, ενηµέρωση, απόκτηση και υπολογισµό των 
δεικτών της ενεργειακής αποδοτικότητας. Περιέχει όλα τα δεδοµένα τεχνικο-οικονοµικής 
φύσης τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό των δεικτών: δεδοµένα σχετικά µε την 
κατανάλωση ενέργειας ανάλογα µε την τελική χρήση αυτής, µακρο-οικονοµικές µεταβλητές, 
κοινωνικο-οικονοµικά δεδοµένα τα οποία αντανακλούν τις δραστηριότητες ή τα επίπεδα 
υπηρεσιών και τεχνικά δεδοµένα 

 Πυραµίδα ∆εικτών: Η ανάπτυξη του µοντέλλου αυτού αναπαριστά το πώς µπορούν να 
συνδυαστούν τα πλέον αναλυτικά δεδοµένα και οι δείκτες ώστε να δώσουν συνολικούς 
δείκτες πιο ψηλά στην πυραµίδα. Απεικονίζει ουσιαστικά µία ιεραρχία των ενεργειακών 
δεικτών, από τον περισσότερο στον λιγότερο αναλυτικό. Ανεβαίνοντας κάθε επίπεδο των 
ενεργειακών απαιτήσεων απαντώνται οι διαρθρωτικές µεταβλητές οι οποίες συνιστούν 
ουσιαστικά τρόπους για να γίνει εξισορρόπηση των απαιτήσεων αυτών, ώστε να σχηµατιστεί 
τελικά µία περισσότερο συνολική παράµετρος ή χρήση στην άνοδο προς την κορυφή της 
πυραµίδας. 

 
Οι παραπάνω προσπάθειες και µεθοδολογίες έχουν αποτελέσει σηµαντικά βήµατα στο ζήτηµα 
της εξαγωγής ενεργειακών δεικτών, και υποδεικνύουν τον τρόπο προσέγγισης και άντλησης των 
τελικών δεικτών οι οποίοι είναι απαραίτητοι σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, δεν έχει γίνει 
προηγούµενη εργασία που να εστιάζεται αποκλειστικά στην εξαγωγή δεικτών για την περιγραφή 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής, ώστε να είναι δυνατή µέσω αυτών η εκτίµηση της 
επικρατούσας κατάστασης και κατά συνέπεια η άσκηση κατάλληλης πολιτικής, ανάλογα µε την 
περίσταση και τις ανάγκες. 
 
 
 
8. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
 
Η καταγραφή λοιπόν των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τους τρεις στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια των δεικτών. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια 
ανάπτυξης ενός µεθοδολογικού πλαισίου που θα περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο µετρούνται 
και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους τα διάφορα είδη δεικτών, δίνοντας έτσι πληροφορίες για την τιµή 
που λαµβάνουν οι δείκτες αυτοί ανά πάσα στιγµή, ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες. Η 
µεθοδολογία αυτή εποµένως θα συµβάλει σηµαντικά στη λήψη αποφάσεων σε ζητήµατα που 
αφορούν στην ενεργειακή πολιτική. 
 
Μετά τον ορισµό των στόχων της ενεργειακής πολιτικής, και βάσει πλέον των στοιχείων τα οποία 
είναι διαθέσιµα, αντλούνται δύο είδη δεικτών: 1. οι ποσοτικοί δείκτες, µε τιµές των οποίων είναι 
γνωστές οι µονάδες µέτρησης και οι οποίες αντιστοιχίζονται σε µια προκαθορισµένη κλίµακα 0 – 
5, ώστε να είναι δυνατή µία πρώτη εκτίµηση της κατάστασης εύκολα, χωρίς να χρειάζεται κάποια 
ιδιαίτερη ανάλυση και 2. οι ποιοτικοί δείκτες, η βαθµολόγηση των οποίων γίνεται ποιοτικά σε 
κάποια προκαθορισµένη κλίµακα (π.χ. 0 – 5). 
 
Ο καθορισµός των δεικτών, οι οποίοι θα περιγράφουν κάθε έναν από τους τρεις στόχους, 
ακολουθείται από τον έλεγχο του κατά πόσο κάθε δείκτης µπορεί να σταθεί αυτόνοµα στο 
σύστηµα, χωρίς η τιµή του να εξαρτάται από την ύπαρξη ή την τιµή κάποιου άλλου. Εκτός όµως 
από την περίπτωση της αλληλεξάρτησης των δεικτών, δε θα πρέπει να αγνοηθεί και η 
περίπτωση που η τιµή κάποιου δείκτη εξαρτάται από κάποιον ή κάποιους παράγοντες, οι οποίοι 
δεν είναι απαραίτητο να είναι και αυτοί δείκτες. ∆ηλαδή στο σηµείο αυτό εστιάζεται η προσοχή 
στην καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες γίνεται η µέτρηση του εν λόγω κάθε φορά 
δείκτη και οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσµα αυτής. Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες οι 
οποίες ουσιαστικά διαµορφώνουν το αποτέλεσµα κάποιων δεικτών, είναι πολύ πιθανό η όλη 
µελέτη να οδηγήσει σε λάθος αποτελέσµατα, χωρίς να µπορούν αυτά τελικά να 
χρησιµοποιηθούν. 
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Πέραν όµως του ελέγχου των συνθηκών αυτών, είναι απαραίτητος και ο έλεγχος τυχόντων 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των δεικτών. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκληθεί µετά από µεταβολή της 
τιµής ενός δείκτη, οπότε και ενδέχεται η αλλαγή αυτή να προκαλέσει αντίστοιχη µεταβολή στην 
τιµή και κάποιου άλλου δείκτη. Στην περίπτωση της ύπαρξης τέτοιου είδους εξάρτησης, ελέγχεται 
και καταγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο αλληλεπιδρούν οι δείκτες αυτοί µεταξύ τους, το πώς 
δηλαδή η µεταβολή της τιµής του ενός επιδρά στην τιµή του άλλου. 
 
Για να µπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωµένος ο ορισµός κάθε ενός από τους δείκτες οι οποίοι έχουν 
επιλεχθεί ως οι πιο αντιπροσωπευτικοί για την περιγραφή κάθε στόχου, τόσο για τους ποιοτικούς 
όσο και για τους ποσοτικούς, γίνεται χαρακτηρισµός αυτών βάσει της κατηγοριοποίησης των 
δεικτών που έχει υϊοθετηθεί από την ανασκόπηση της εργασίας σχετικά µε ενεργειακούς δείκτες 
που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα και η οποία παρατίθεται στο Κεφάλαιο 7. 
 
Τέλος, εφόσον έχει προσυµφωνηθεί η αναγωγή των τιµών των ποσοτικών δεικτών να γίνεται σε 
µια κλίµακα 0 – 5, γίνεται προσπάθεια ορισµού της κλίµακας αυτής. ∆ηλαδή υπολογίζεται ποια 
τιµή αντιστοιχίζεται στην χειρότερη περίπτωση, δηλαδή στο 0, και ποια τιµή αντιστοιχεί στην 
καλύτερη περίπτωση, δηλαδή στο 5, η οποία θεωρείται και σαν τιµή στόχος. Αντίστοιχη εργασία 
γίνεται και για τους ποιοτικούς δείκτες, στους οποίους όµως δεν έχουµε αριθµητικές τιµές, αλλά 
ποιοτικές εκτιµήσεις της κατάστασης. Και πάλι όµως ορίζεται η κλίµακα 0 – 5 από τη χειρότερη 
εως την καλύτερη δυνατή κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή στην τιµή 5 αντιστοιχίζεται 
µία κατάσταση στόχος. 
 
Έχοντας ορίσει τιµές στόχους είναι πλέον φανερή και η χρησιµότητα του µεθοδολογικού πλαισίου 
που αναπτύσσεται στο παρόν κεφάλαιο για τη λήψη και την υποστήριξη αποφάσεων σε υψηλό 
επίπεδο πολιτικής. 
 
∆είκτες ανά στόχο ενεργειακής πολιτικής 
 
Η καταγραφή των στοιχείων που επηρεάζουν και χαρακτηρίζουν κάθε έναν από τους τρεις 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής, επιτυγχάνεται  µε την ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών, τόσο 
ποσοτικών (κύριοι δείκτες), όσο και ποιοτικών (δευτερεύοντες δείκτες). 
 
Οι ποσοτικοί δείκτες περιγράφουν κάθε έναν από τους τρεις στόχους της ενεργειακής πολιτικής 
µε ποσοτικό τρόπο. Έχουν, δηλαδή, συγκεκριµένη τιµή, η οποία µετράται σε καθορισµένες 
µονάδες. Ωστόσο οι διάφορες τιµές τις οποίες µπορούν να πάρουν οι δείκτες αυτοί 
αντιστοιχίζονται σε µία κλίµακα 0 – 5, ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της κατάστασης και 
σύγκρισή της µε την καλύτερη και τη χειρότερη δυνατή περίπτωση. Έχοντας ορίσει λοιπόν 
αναλυτικά τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής, περιγράφοντάς τους µε τους αντίστοιχους 
δείκτες, καθορίζονται κατόπιν  για κάθε έναν από αυτούς οι αντίστοιχοι ποιοτικοί τους δείκτες, οι 
οποίοι θα πρέπει κατά το δυνατό να αντιστοιχούν άµεσα στους στόχους. Και αυτή η κατηγορία 
δεικτών βαθµολογείται σε µια προκαθορισµένη κλίµακα (π.χ. 0 – 5), ποιοτικά όµως στην 
περίπτωση αυτή. 
 
Για κάθε έναν από τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής, επιλέγχθηκαν τελικά οι κάτωθι 
δείκτες: 
 
 
Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασµού 
1.1 Εξάρτηση από εισαγωγές 

1.2 Συνεισφορά ΑΠΕ 

1.3 Ποικιλοµορφία καυσίµων για παραγωγή ηλ. ενέργειας 

1.4 Ποικιλοµορφία βασικών ενεργειακών πηγών 
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1.5 Ποικιλοµορφία εισαγόµενων καυσίµων 

1.6 Ποικιλία χωρών εισαγωγής (πηγών) 

1.7 Χρήση εγκατεστηµένης ισχύος 

1.8 Πολιτική σταθερότητα των χωρών εισαγωγής 

1.9 Μέτρα εκτάκτου ανάγκης (στρατηγικά αποθέµατα) 

1.10 Ενεργειακές διασυνδέσεις 
 
 
Ανταγωνιστικότητα ενεργειακού τοµέα 
2.1 Ενεργειακή ένταση 

2.2 Αποδοτικότητα ενεργειακής µετατροπής 

2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας 

2.4 ∆είκτες µεταρρύθµισης ενεργειακού τοµέα 
• Ανεξάρτητος ρυθµιστής ενέργειας 
• Ιδιωτική συµµετοχή 
• Εµπορευµατοποίηση και επιχειρηµατικοποιήση ενεργειακών επιχειρήσεων 
• Ενεργειακός νόµος για ιδιωτικοποίηση και αναδιάρθρωση των ενεργειακών επιχειρήσεων 

2.5 Κατανάλωση ενέργειας ανά άτοµο 
 Συνολικά 
 Ηλεκτρικής ενέργειας 

2.6 ∆είκτης ανταγωνισµού 

2.7 Απώλειες 
 Τεχνικής φύσης 
 Άλλης φύσης 

2.8 Επιδοτήσεις / επιχορηγήσεις 

2.9 Προώθηση νέων τεχνολογιών (R & TD) 
 
 
Προστασία του περιβάλλοντος 
3.1 Συνεισφορά ΑΠΕ 

3.2 ∆είκτες εκπεµπόµενου CO2 
      3.2.1 Εκπεµπόµενο CO2 ανά ΑΕΠ 
      3.2.2 Εκπεµπόµενο CO2 ανά Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση 
      3.2.3 Εκπεµπόµενο CO2 ανά άτοµο 

3.3 Νόµος για την προστασία του περιβάλλοντος και φορολογία σχετικά µε τις εκποµπές 

3.4 Νόµος για την προώθηση των ΑΠΕ ή / και χρήση των ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή 

3.5 Εφαρµογή του πρωτοκόλλου του   Kyoto 

3.6 Μεταφορά καυσίµων µέσω θαλάσσιων οδών 
 
 
Έλεγχος συνθηκών – εξάρτησης 
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Οι τιµές κάποιων δεικτών έχουν νόηµα µόνο υπό ορισµένες συνθήκες. ∆εν αντικατοπτρίζουν 
δηλαδή από µόνες τους την κατάσταση, ούτε µπορούν να δώσουν αξιόπιστο αποτέλεσµα 
αυτόνοµα, παρά µόνο εξετάζοντας και άλλους παράγοντες, χωρίς αυτοί να είναι απαραίτητα 
δείκτες. 
 
Αλληλεπιδράσεις κύριων δεικτών 
 
Οι ποσοτικοί δείκτες περιγράφουν τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής ποσοτικά. Αυτό 
σηµαίνει ότι δεν αποτελούν µια σταθερή ποσότητα, αλλά έχουν τιµή, η οποία µεταβάλλεται. 
 
Η µεταβολή της τιµής σε κάποιον δείκτη ενδέχεται να έχει σαν αποτέλεσµα τη µεταβολή της τιµής 
κάποιου άλλου. Ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να επιδράσει η µία µεταβολή πάνω στη άλλη, δεν 
είναι δεδοµένος. Οι αλλαγές µπορούν να είναι είτε οµόρροπες είτε αντίρροπες. 
 
Επιδράσεις των ποσοτικών δεικτών στους τρεις στόχους της ενεργειακής πολιτικής 
 
Οι τρεις στόχοι της ενεργειακής πολιτικής είναι αλληλένδετοι και επηρεάζουν άµεσα ο ένας τον 
άλλο, εφόσον οποιαδήποτε αλλαγή σηµειωθεί σε έναν δείκτη θα έχει σαν αποτέλεσµα τη 
διαφοροποίηση της υπάρχουσας κατάστασης ενδεχοµένως και στους τρεις στόχους. Γίνεται έτσι 
φανερή η χρησιµότητα των δεικτών στους αποφασίζοντες. 
 
 
 
9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Συµπεράσµατα 
 
H παρούσα διπλωµατική εργασία επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός µεθοδολογικού πλαισίου, 
το οποίο φυσικά επιδέχεται βελτιώσεις και επίσης µπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο πάνω στο 
οποίο µπορούν να γίνουν κατάλληλες επεκτάσεις και ενσωµατώσεις. Το πλαίσιο αυτό µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη αποφάσεων σε υψηλό επίπεδο ενεργειακής πολιτικής. Ο 
πλήρης ορισµός των δεικτών και η µελέτη των οιονδήποτε αλληλεπιδράσεων και ύπαρξης άλλων 
παραγόντων που ενδέχεται να τους επηρεάζουν, παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια και τα βασικά 
στοιχεία που χρειάζεται ένας σχεδιαστής ενεργειακής πολιτικής για να βγάλει συµπεράσµατα 
σχετικά µε το πώς µεταβάλλονται οι δείκτες και το πώς µπορούν να ερµηνευτούν οι µεταβολές 
αυτές. 
 
Σύµφωνα µε το πλαίσιο που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό, ποσοτικοποιούνται οι διάφορες 
παράµετροι που περιγράφουν τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής, δίνοντας τη δυνατότητα 
απεικόνισης της κατάστασης µε νούµερα και αριθµούς, οι οποίοι διευκολύνουν στην κατανόηση 
της επικρατούσας κατάστασης, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις 
σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού και τις µονάδες του κάθε δείκτη.  
 
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι από τις καταγεγραµµένες τιµές και από την παρατήρηση του 
τρόπου µεταβολής αυτών, µπορεί να γίνει µία εκτίµηση σχετικά µε τις γενικές τάσεις που 
επικρατούν στους στόχους της ενεργειακής πολιτικής. Πρόκειται για µία παράµετρο ιδιαίτερα 
σηµαντική, καθότι, γνωρίζοντας τις επικρατούσες τάσεις µπορεί να εκτιµηθεί η πιθανή κατάσταση 
στο προσεχές µέλλον, γεγονός που κάνει το σχεδιασµό µιας ενεργειακής πολιτικής πιο αξιόπιστο, 
διευκολύνοντας ταυτόχρονα την εργασία των σχεδιαστών της ενεργειακής πολιτικής, καθότι 
πλέον, και για το διάστηµα για το οποίο έχει εκτιµηθεί ότι θα ισχύει προσεγγιστικά η παρούσα 
πολιτική, θα παίζουν το ρόλο παρατηρητών της κατάστασης, και θα επεµβαίνουν µόνο για τη 
διόρθωση συγκεκριµένων σηµείων στα οποία θα παρουσιάζεται πρόβληµα, χωρίς να είναι 
αναγκαίος ο εκ νέου σχεδιασµός ολόκληρης ενεργειακής πολιτικής. 
 
Προοπτικές 
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Στην παρούσα διπλωµατική εργασία έγινε µια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης και περιγραφής 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής µέσω δεικτών. Η προσπάθεια αυτή θα µπορούσε να 
συνεχιστεί περαιτέρω, εµπλουτίζοντας και επεκτείνοντας την εργασία που έχει ήδη 
πραγµατοποιηθεί ώστε να γίνει πιο ολοκληρωµένη, είτε βελτιώνοντας το µεθοδολογικό πλαίσιο το 
οποίο έχει αναπτυχθεί, είτε υϊοθετώντας πιο βελτιωµένες τεχνικές που θα καθιστούσαν την 
ανάλυση και τη µελέτη πιο εύκολες και το πλαίσιο πιο εύχρηστο και ευκολοκατανόητο (όπως είναι 
για παράδειγµα τα έµπειρα συστήµατα – expert systems). 
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1.1 Ενέργεια και Ενεργειακή Πολιτική 
 
Η ενέργεια είναι παράγοντας άρρηκτα συνδεδεµένος µε την εξέλιξη και την πρόοδο του 
ανθρώπου. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ενέργεια και ο ενεργειακός τοµέας γενικότερα, είναι ίσως 
ο σηµαντικότερος παράγοντας της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης των λαών παγκοσµίως, 
γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την οικονοµική και πολιτική ιστορική αναδροµή στις 
διάφορες κοινωνίες. 
 
Αναταραχές και γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά καιρούς στο πολιτικό τοπίο διαφόρων 
χωρών, προκάλεσαν ένα µεγάλο αριθµό οικονοµικών κυρίως επιπτώσεων στις κοινωνίες, µε 
σηµαντικότερη εκείνη των ολοένα αυξανόµενων τιµών του πετρελαίου για ένα αρκετά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. Οι αναταράξεις αυτές είχαν µε τη σειρά τους σαν αποτέλεσµα την πρόκληση 
αστάθειας και αβεβαιότητας σε τοµείς  όπως το εµπόριο, η οικονοµία, η εργασιακή απασχόληση, 
η οικονοµική ανάπτυξη, ο πληθωρισµός, κτλ. [1] 
 
Σιγά σιγά η αύξηση των αναγκών, και κατά συνέπεια η ολοένα και µεγαλύτερη κατανάλωση 
ενέργειας, άρχισε να βγάζει στην επιφάνεια µια σειρά προβληµάτων. Για παράδειγµα, ο κίνδυνος 
της εξάντλησης των ενεργειακών πόρων απαιτεί κάποιο µέσο για τη σωστή διαχείριση της 
εξόρυξης, της εκµετάλλευσης και της χρήσης αυτών. Η απειλή της καταστροφής του 
περιβάλλοντος από την άλλη, το οποίο είναι ζωτικής σηµασίας για την ίδια την ύπαρξη και τη 
διαβίωση του ανθρώπου, δηµιούργησε µε τη σειρά του την ανάγκη για τη λήψη µέτρων σχετικά 
µε την προστασία αυτού. 
 
Τα παραπάνω αποτελούν αντιπροσωπευτικά και µόνο παραδείγµατα ενός πλήθους 
προβληµάτων που σχετίζονται µε την ενέργεια, τα οποία κλήθηκε να αντιµετωπίσει ο άνθρωπος 
και να βρει διεξόδους και τρόπους ώστε να µπορέσει να τα διαχειριστεί µε τον καλύτερο και 
αποτελεσµατικότερο δυνατό τρόπο. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη για την κατάστρωση και τον 
σχεδιασµό της ενεργειακής πολιτικής, η οποία καλείται να συµβιβάσει τις ανάγκες των κοινωνιών 
µε την προστασία του περιβάλλοντος από τη µια και από την άλλη µε τη διασφάλιση της σωστής 
διαχείρισης των ενεργειακών πόρων και της ελεγχόµενης λειτουργίας των ενεργειακών αγορών. 
 
 
 
1.2 Αντικείµενο και Στόχος της διπλωµατικής εργασίας 
 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η ενέργεια αποτελεί ζωτικό στοιχείο όλων των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων. Όπως έχει αποδειχτεί πολλές φορές στο παρελθόν, διακοπές στην τροφοδοσία 
και στην παροχή ενέργειας µπορούν να προκαλέσουν δραµατικές επιπτώσεις στην οικονοµία 
µιας χώρας, όπως είναι οι µεγάλες αυξήσεις στις τιµές. 
 
Όταν οι συνθήκες είναι σταθερές, η πρόβλεψη, ο σχεδιασµός και η χορήγηση επιδοτήσεων είναι 
σχετικά εύκολες. Το παρελθόν προβάλλεται στο µέλλον µέσω εδραιωµένων διεργασιών και 
µεθοδολογιών. Όταν, ωστόσο, προκύπτουν αιφνίδιες αλλαγές, δεν είναι πλέον επιθυµητή ή και 
δυνατή απλά µια µελλοντική πρόβλεψη της κατάστασης. Πρέπει να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις που 
προκαλούν τέτοιου είδους αλλαγές και να θεσπιστούν κατάλληλα µέτρα, ώστε είτε να µειωθούν οι 
ανεπιθύµητες συνέπειες των βλαβερών αλλαγών, είτε να αντλήσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα οφέλη από εποικοδοµητικές εξελίξεις. Κατά συνέπεια συνήθως οι µελετητές 
στρέφονται σε µεθοδολογικά πλαίσια τα οποία βοηθούν στην εκτίµηση των υφιστάµενων 
αλλαγών. 
 
Ο βαθµός πολυπλοκότητας των προβληµάτων και των θεµάτων εκείνων που σχετίζονται µε την 
ενέργεια είναι τόσο µεγάλος που έχει προκαλέσει ένα πολλούς µελετητές να ασχοληθούν µε το 
θέµα της ανάπτυξης µεθοδολογικών πλαισίων και µοντέλων για την προσέγγιση και την ανάλυση 
των προβληµάτων αυτών. Οµοίως η παρούσα διπλωµατική εργασία προσπαθεί να προσεγγίσει 
και να αναλύσει µία πτυχή της ενεργειακής πολιτικής η οποία χρήζει ιδιαίτερης σηµασίας στις 
σηµερινές κοινωνίες. 
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Για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και γενικότερα των ζητηµάτων του ενεργειακού 
τοµέα, είναι απαραίτητη η κατάστρωση µιας περιεκτικής και πλήρους ενεργειακής πολιτικής, η 
οποία θα χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και διαφάνεια, θα συµβιβάζει τους επιθυµητούς στόχους 
και θα ευνοεί τη στενή συνεργασία µεταξύ των ενδιαφερόµενων συµβαλλόµενων µερών για τον 
υπερκερασµό των διαφόρων εµποδίων και προβληµάτων. 
 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία αναπτύχθηκε στα πλαίσια της  µελέτης του ζητήµατος αυτού, το 
οποίο απασχολεί έντονα σήµερα τους σχεδιαστές της ενεργειακής πολιτικής, όχι µόνο για τις 
χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, αλλά σε παγκόσµιο επίπεδο. 
 
Η ενεργειακή πολιτική διεθνώς, επικεντρώνεται κυρίως στους εξής τρεις στόχους: 
 
 Την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού 
 Την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τοµέα 
 Την προστασία του περιβάλλοντος 

 
Οι στόχοι αυτοί θέτουν τις γενικές κατευθύνσεις και στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν, όχι 
µόνο από τις χώρες µέλη της Ε.Ε. ή από τις χώρες εκείνες που θέτουν υποψηφιότητα προς 
ένταξη, αλλά από όλες τις αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες ανά τον κόσµο. 
 
Κύριο αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας είναι καταρχάς η καταγραφή όλων εκείνων 
των στοιχείων που επηρεάζουν και χαρακτηρίζουν τους παραπάνω στόχους, στα πλαίσια των 
οποίων στη συνέχεια ζητείται η ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών που να µοντελοποιούν και να 
ποσοτικοποιούν τους στόχους αυτούς. 
 
 
 
1.3 Οι φάσεις της διπλωµατικής εργασίας 
 
Η εκπόνηση της διπλωµατικής αυτής εργασίας πραγµατοποιήθηκε µεταξύ Μαρτίου 2002 και 
Ιανουαρίου 2003 και η πορεία αυτής ακολούθησε τις εξής φάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στο 
Σχήµα 1: 
 
Φάση 1η: Ανασκόπηση εθνικών και περιφερειακών ενεργειακών πολιτικών 
 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της διπλωµατικής εργασίας, έγινε µελέτη και συλλογή 
στοιχείων σχετικά µε την εξελικτική πορεία του σχεδιασµού της ενεργειακής πολιτικής, 
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στους στόχους που τίθενται. Τελική επιλογή 3 βασικών στόχων 
προς µελέτη. 
 
Φάση 2η: Ανάλυση των στόχων της ενεργειακής πολιτικής 
 
Η φάση αυτή αφορά στη µελέτη των χαρακτηριστικών και των παραµέτρων που επηρεάζουν 
κάθε έναν από τους τρεις στόχους της ενεργειακής πολιτικής, ώστε να γίνει δυνατή σε επόµενη 
φάση η εξαγωγή χαρακτηριστικών  και αντιπροσωπευτικών δεικτών για κάθε έναν από αυτούς. 
 
Φάση 3η: Ανασκόπηση ενεργειακών δεικτών 
 
Η φάση αυτή εστιάζεται στην ανασκόπηση των µέχρι σήµερα µεθοδολογικών προσεγγίσεων των 
ενεργειακών ζητηµάτων µέσω δεικτών, του τρόπου εξαγωγής αυτών και των µεθοδολογικών 
πλαισίων τα οποία έχουν ήδη αναπτυχθεί. 
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Φάση 4η: Κατάστρωση µεθοδολογίας εξαγωγής ενεργειακών δεικτών για τη  
                µοντελοποίηση των στόχων της ενεργειακής πολιτικής 
 
Πρόκειται για την πιο σηµαντική φάση της διπλωµατικής εργασίας, στη διάρκεια της οποίας έγινε 
ανάλυση και αξιολόγηση όλων των στοιχείων τα οποία συνελέχθησαν στις προηγούµενες φάσεις, 
ώστε να εξαχθούν τελικά οι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που µοντελοποιούν τους τρεις 
βασικούς επιλεγµένους στόχους της ενεργειακής πολιτικής. 
 
Στην παρούσα φάση οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη ενός µεθοδολογικού 
πλαισίου το οποίο θα απεικονίζει ουσιαστικά το πέρασµα από τις τιµές των δεικτών στην τελική 
λήψη της απόφασης για ζητήµατα που αφορούν στην ενεργειακή πολιτική, καθοδηγώντας τους 
υπεύθυνους για τη λήψη των αποφάσεων αυτών ώστε να λαµβάνουν υπόψη και τις παραµέτρους 
εκείνες που ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική διαµόρφωση των τιµών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 1.1 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΣΗ 1η 
Ανασκόπηση εθνικών και περιφερειακών 

ενεργειακών πολιτικών 

ΦΑΣΗ 4η Μεθοδολογική προσέγγιση µέσω της 
εξαγωγής δεικτών (ποιοτικών και 

ποσοτικών) για την  µοντελοποίηση των  
στόχων της ενεργειακής πολιτικής 

ΦΑΣΗ 2η 
Ανάλυση και κατανόηση των παραµέτρων 
που  χαρακτηρίζουν και επηρεάζουν κάθε 
έναν από τους στόχους της ενεργειακής 

πολιτικής 

ΦΑΣΗ 3η Επισκόπηση των µεθοδολογικών 
προσεγγίσεων και των µηχανισµών 
ανάπτυξης ενεργειακών δεικτών  



1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                                                   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                            1:5 
 

1.4 Η δοµή του τεύχους 
 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία δοµείται σε εννέα κεφάλαια συνολικά, τα οποία έχουν ως εξής: 
 
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή: Πρόκειται για το παρόν κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά 
το θέµα της διπλωµατικής εργασίας και η προσέγγιση αυτού σε όλες τις φάσεις της εκπόνησής 
του. 
 
Κεφάλαιο 2. Η Ενεργειακή Πολιτική στην Ε.Ε. και ∆ιεθνώς: Μέσω της ιστορικής αναδροµής 
και των εξελίξεων στον ενεργειακό τοµέα, γίνεται προφανής η ανάγκη για θέσπιση ενεργειακής 
πολιτικής. Εντοπίζονται τα κύρια σηµεία στα οποία επικεντρώνεται αυτή και παρουσιάζεται 
συνοπτικά η παρούσα κατάσταση της Ε.Ε. και άλλων σηµαντικών κρατών. 
 
Κεφάλαιο 3. Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασµού: Περιέχεται η ανάλυση του στόχου αυτού της 
ενεργειακής πολιτικής και η ανάπτυξη όλων εκείνων των παραµέτρων που τον χαρακτηρίζουν και 
τον επηρεάζουν. 
 
Κεφάλαιο 4. Ανταγωνιστικότητα του Ενεργειακού Τοµέα: Περιέχεται η ανάλυση του στόχου 
αυτού της ενεργειακής πολιτικής και η ανάπτυξη όλων εκείνων των παραµέτρων που τον 
χαρακτηρίζουν και τον επηρεάζουν. 
 
Κεφάλαιο 5. Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος Ανάπτυξη: Περιέχεται η ανάλυση 
του στόχου αυτού της ενεργειακής πολιτικής και η ανάπτυξη όλων εκείνων των παραµέτρων που 
τον χαρακτηρίζουν και τον επηρεάζουν. 
 
Κεφάλαιο 6. Αλληλεπιδράσεις µεταξύ των στόχων της Ενεργειακής Πολιτικής: Γίνεται 
καταγραφή της σχέσης µεταξύ των στόχων της ενεργειακής πολιτικής και το πώς επηρεάζουν ο 
ένας τον άλλον. 
 
Κεφάλαιο 7. Ενεργειακοί ∆είκτες: Παρουσιάζεται ο µηχανισµός των ενεργειακών δεικτών και η 
σηµασία αυτών στην ανάλυση των ενεργειακών ζητηµάτων. Γίνεται σύντοµη ανασκόπηση της 
µέχρι σήµερα εργασίας των διαφόρων πρωτοβουλιών και των µεθοδολογικών προσεγγίσεων για 
την εξαγωγή δεικτών. Περιλαµβάνεται επίσης διάκριση των δεικτών σε διάφορες κατηγορίες, 
ανάλογα µε τον σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν και τέλος αναλύονται τα διάφορα µεθοδολογικά 
πλαίσια τα οποία έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα για τους ενεργειακούς δείκτες. 
 
Κεφάλαιο 8. Προτεινόµενο µεθοδολογικό πλαίσιο µοντελοποίησης των στόχων: 
Παρουσιάζεται το µεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας 
διπλωµατικής εργασίας, για την ανάλυση και τη µοντελοποίηση των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής µέσω δεικτών, και ανάλυση αυτού. 
 
Κεφάλαιο 9. Συµπεράσµατα – Προοπτικές: Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο γίνεται συνοπτική 
ανασκόπηση της εργασίας η οποία διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, 
τονίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από τη µελέτη αυτή και τις εκτάσεις που θα µπορούσε να 
έχει πάρει. Το κεφάλαιο κλείνει µε τις προοπτικές εφαρµογής ή συνέχισης της προσπάθειας 
αυτής σε ζητήµατα σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική και την προσέγγιση αυτής µέσω δεικτών. 
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2.1 Εισαγωγή 
 
Αρχικά τα αποθέµατα των ενεργειακών πρώτων υλών ήταν άφθονα, αρκετά ώστε να ικανοποιούν 
τις ανάγκες των κοινωνιών, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο εξάντλησης. Με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας όµως η ανθρώπινη κοινωνία άρχισε να εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τις 
διάφορες µορφές της ενέργειας. Το γεγονός αυτό άρχισε να προβληµατίζει τις κυβερνήσεις 
σχετικά µε τη διάρκεια ζωής των διαφόρων κοιτασµάτων των πρώτων υλών που 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή της τελικής µορφής ενέργειας που καταναλώνεται. Η 
κατάσταση αυτή έκανε για πρώτη φορά έντονη την ανάγκη για τον σχεδιασµό µιας ενεργειακής 
πολιτικής η οποία θα ήταν σε θέση να διαχειρίζεται σωστά την παραγωγή της ενέργειας, ανάλογα 
µε τις ανάγκες. 
 
Η εξέλιξη αυτή της τεχνολογίας δεν αποτέλεσε µόνο σηµαντική συνιστώσα της αύξησης της 
ζήτησης της ενέργειας, αλλά έπαιξε επίσης και σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων µορφών 
ενέργειας και κατασκευών λιγότερο απαιτητικών σε κατανάλωση. Στην πρόοδο στον τοµέα αυτό 
οδήγησε τόσο η ανάγκη για εξοικονόµιση ενέργειας, όσο και οι επιστηµονικές παρατηρήσεις των 
επιπτώσεων που έχει στο περιβάλλον η χρήση αυτής. Έτσι η ενεργειακή πολιτική απέκτησε ένα 
ακόµα θέµα προς µελέτη. 
 
Με την πάροδο του χρόνου, οι διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις δηµιούργησαν πιέσεις στην 
αγορά ενέργειας. Η αγορά απελευθερώθηκε και πλήθος ιδιωτικών επιχειρήσεων άρχισαν να 
συµµετέχουν πλέον στις δραστηριότητες της παραγωγής και της διανοµής της ενέργειας, 
εισάγοντας µία νέα παράµετρο στην ενεργειακή πολιτική, αυτή της ανταγωνιστικότητας. 
Γεννήθηκε έτσι η ανάγκη για τη θέσπιση ρυθµιστικών κανόνων, προϋποθέσεων και απαιτήσεων, 
ώστε να δηµιουργηθούν ιδανικές και δίκαιες συνθήκες για την ανάπτυξη του νέου αυτού 
ζητήµατος, του ανταγωνισµού των επιχειρήσεων του ενεργειακού τοµέα. 
 
Οι αλλαγές λοιπόν στις συνθήκες διαβίωσης και στις ανάγκες των κοινωνιών, οι οποίες έχουν 
αµφίδροµη σχέση µε την ενέργεια, άρχισαν να επηρεάζουν µια σειρά παραγόντων ζωτικής 
σηµασίας για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη αυτών. Ο σωστός σχεδιασµός µιας 
ενεργειακής πολιτικής µπορεί να εξισορροπήσει το κατά δύναµην αυτές τις παραµέτρους, 
αποτρέποντας άσχηµες συνέπειες που µπορεί να έχει ενδεχόµενη διατάραξη µίας ή 
περισσοτέρων από αυτές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα διαρκή παροχή ενέργειας, ακόµα και σε 
περιόδους κρίσεων, σε όσο το δυνατόν πιο προσιτές τιµές για τους καταναλωτές, επιβαρύνοντας 
στο ελάχιστο το περιβάλλον και κατ’ επέκταση την υγεία και την ασφαλή διαβίωση του ανθρώπου 
στον πλανήτη [2]. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται εµφανής η ανάγκη για τον σχεδιασµό µίας 
ενεργειακής πολιτικής, ένας ολοκληρωµένος ορισµός της οποίας είναι ο εξής: 
 
H ενεργειακή πολιτική εκφράζει την ισορροπία µεταξύ, αφενός της κρατικής παρέµβασης, που 
διασφαλίζει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και την προστασία του περιβάλλοντος, και 
αφετέρου µιας απελευθερωµένης αγοράς, η οποία λειτουργεί υπό συνθήκες ανταγωνισµού, µε 
στόχο τη µείωση του ενεργειακού κόστους [3]. 
 
 
 
2.2 Ο ρόλος της ενεργειακής πολιτικής (ιστορική αναδροµή) 
 
2.2.1 Γιατί είναι τόσο σηµαντική η ύπαρξη της ενεργειακής πολιτικής 
 
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ενέργειας στη σύγχρονη οικονοµική ζωή είναι αδιαφιλονίκητος και 
οι φορείς χάραξης πολιτικής δεν µπορούν να αγνοήσουν έναν τέτοιο σηµαντικό παράγοντα. Η 
ενέργεια παρέχει τη θερµότητα και το φωτισµό και υποστηρίζει την κινητικότητα για τις 
οικογένειες, το εµπόριο και τη βιοµηχανία. Αποτελεί σηµαντικό τµήµα των δαπανών για τη  
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βιοµηχανία  – ο σίδηρος και ο χάλυβας, το αλουµίνιο, το τσιµέντο και οι χηµικές βιοµηχανίες είναι 
ευρέως γνωστές ως ενεργειακά απαιτητικές βιοµηχανίες, αλλά οι ενεργειακές δαπάνες είναι 
γενικότερα σηµαντικές για µια πολύ ευρύτερη γκάµα τοµέων. Οι σχετικές δαπάνες για την 
ενέργεια συγκριτικά µε τους µεγάλους ανταγωνιστές της Ευρώπης, αποδεικνύουν ότι η 
εξασφάλιση των έντονα διατιµηµένων και αξιόπιστων πηγών ενέργειας είναι ένα σηµαντικό 
κοµµάτι στο θέµα της εξασφάλισης της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. 
  
Ο ίδιος ο τοµέας της ενέργειας είναι επίσης σηµαντικός άµεσος συνεισφέρων στις οικονοµίες της 
Ευρώπης. Μερικές από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την άποψη του κύκλου εργασιών και της αποδοτικότητας είναι 
ενεργειακοί παραγωγοί και προµηθευτές. Πέντε από τις οκτώ πλουσιότερες επιχειρήσεις της 
Ευρώπης από την άποψη της καθαρής αξίας, προέρχονταν από τον τοµέα της ενέργειας (οι 
υπόλοιπες τρεις επιχειρήσεις ήταν στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών). 
 
Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η ενέργεια είναι µέρος του ουσιαστικού πλαισίου και 
για άλλες βασικές πολιτικές περιοχές. Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά (SEM – Single European 
Market) αποτελεί την κύρια αιτία της προσπάθειας της Ευρώπης να ανταγωνιστεί αποτελεσµατικά 
µε τον υπόλοιπο κόσµο και, αν και αρχικά απών από τη Λευκή Βίβλο του 1985 η οποία 
ολοκληρώνει την εσωτερική αγορά, ο τοµέας της ενέργειας έχει γίνει ζήτηµα τόσο για τη SEM, 
όσο και για άλλους τοµείς. ∆ιάφορες πολιτικές άλλων τοµέων, ειδικότερα η πολιτική για τον τοµέα 
των µεταφορών, επηρεάζονται σηµαντικά από τις εξελίξεις της ενεργειακής πολιτικής. Τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα και η ενεργειακή πολιτική συνδέονται µεταξύ τους ιδιαίτερα περίπλοκα. 
Η κατάσταση του τοµέα της ενέργειας επηρεάζει επιπλέον τους βασικούς στόχους της Ε.Ε., όπως 
είναι η κοινωνική και η οικονοµική συνοχή. Η ανησυχία σχετικά µε την εξασφάλιση της ενέργειας, 
η οποία εξασθενίζει µε τις αλλαγές στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ε.Ε., ασκεί αποφασιστική 
επίδραση στις σχέσεις της Ε.Ε. µε τρίτες χώρες και στους διάφορους επιµέρους περιφερειακούς 
σχηµατισµούς. 
 
 
2.2.2 Φάσεις της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. 
 
Φάση πρώτη: τα έτη της αφθονίας (µέχρι το 1974)  – η πρώτη πετρελαϊκή κρίση 
 
Η πρώτη διαπίστωση σχετικά µε την ενδεχόµενη σπουδαιότητα της ενέργειας στην ανάπτυξη της 
Ευρώπης καταδεικνύεται από το γεγονός ότι δύο από τις τρεις αρχικές συνθήκες, η Συνθήκη του 
Παρισιού, η οποία συστήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 
1951, και η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ατοµικής Ενεργειακής Επιτροπής 
(EURATOM) το 1957, ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τα θέµατα της ενέργειας. Η τρίτη, η Συνθήκη 
της Ρώµης, η οποία αποτέλεσε ουσιαστικά τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
Κοινότητας (ΕΟΚ), δεν ανέφερε την ενέργεια άµεσα αλλά αρκετά από τα βασικά άρθρα της 
εφαρµόζονται άµεσα και στον τοµέα της ενέργειας. 
 
Παρά την ανάδειξη της ενέργειας στις τρεις θεµελιώδεις συνθήκες της ΕΟΚ, δεν εµφανίστηκε µια 
συντονισµένη, πόσο µάλλον κοινή, προσέγγιση στην ενεργειακή πολιτική κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου. Εν µέρει, αυτό µπορεί να συνέβει επειδή η ευθύνη για την ενεργειακή πολιτική 
µοιράστηκε µεταξύ τριών συνόλικά ιδρυµάτων, δύο από τα οποία ενδιαφέρθηκαν πρώτιστα για 
τον λιγνίτη και την πυρηνική ενέργεια παρά για το γενικότερο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής. 
∆εν υπήρξαν σηµαντικά ζητήµατα σχετικά µε το ακατέργαστο πετρέλαιο, τα κατεργασµένα 
παράγωγα του πετρελαίου, το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και τις εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας, τα οποία ενέπεσαν στη δικαιοδοσία της ΕΟΚ. Εντούτοις, αν και η διαιρεµένη ευθύνη 
περιέπλεξε τη χάραξη της πολιτικής, η συγχώνευση των τριών συνθηκών και των ιδρυµάτων το 
1967 δε βοήθησε στο να δηµιουργηθεί πιό γρήγορα µια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, 
παρά τις προσδοκίες για το αντίθετο. 
 
Ένας πρωταρχικός καθοριστικός παράγοντας της ενεργειακής πολιτικής είναι η επικρατούσα 
κατάσταση στα θέµατα της ενεργειακής προσφοράς και ζήτησης. Το 1958, όταν τέθηκε σε ισχύ η 
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Συνθήκη της Ρώµης, το ενεργειακό ισοζύγιο της ΕΟΚ ήταν αρκετά διαφορετικό σε σχέση µε το 
σηµερινό. Ο λιγνίτης, κυρίως εκείνος που παράγεται στο εσωτερικό, αποτέλεσε περίπου το 70% 
της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας της ΕΟΚ, συγκριτικά µε το ποσοστό του 22% του 
πετρελαίου και των παραγώγων αυτού, και το  8% της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Εντούτοις, η 
κυρίαρχη θέση του λιγνίτη ήταν ήδη υπό απειλή ως αποτέλεσµα της έλλειψης της 
ανταγωνιστικότητάς του σε σχέση µε άλλες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα µε το πετρέλαιο. Αυτό 
συνέβαλε σε µια σχεδόν συνολική αναστροφή της κατάστασης του ενεργειακού ανεφοδιασµού 
µέχρι το 1973, όταν µειώθηκε το µερίδιο του λιγνίτη σε περίπου 22,5% των συνολικών αναγκών 
της αρχικής ενέργειας της ΕΟΚ, ενώ αυτό του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είχε ήδη 
ανέλθει σε ποσοστό 73%. Η θεµελιώδης αυτή µετατόπιση βοηθά στο να εξηγηθεί το γιατί η κρίση 
στις τιµές του πετρελαίου του 1973 ήταν τόσο τραυµατική για την Ευρώπη. 
 
Η ενέργεια στην ΕΟΚ ήταν σχετικά ακριβή στις αρχές της δεκαετίας του '60, όταν για τον 
ευρωπαϊκό λιγνίτη, για παράδειγµα, η παραγωγή του ήταν τρεις φορές ακριβότερη από εκείνη του 
αµερικάνικου και τα τιµολόγια της αµερικανικής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν από 10% µέχρι και 
30% φθηνότερα απ’ ότι τα αντίστοιχα στην Ευρώπη. Εποµένως µια πρώτη ανησυχία ήταν εκείνη 
της εξασφάλισης του χαµηλότερου δυνατού κόστους για τα αξιόπιστα αποθέµατα ενέργειας, µε τη 
µέγιστη δυνατή επιλογή για τους καταναλωτές, γεγονός το οποίο συνδέθηκε µε τη διατήρηση της 
βιοµηχανίας γηγενούς παραγωγής λιγνίτη εντός της Ευρώπης. Ο ρόλος της ΕΚΑΧ ήταν να 
επιτηρήσει τον τοµέα του λιγνίτη, ενώ η κύρια εστίαση της ΕΟΚ ήταν στη δηµιουργία µιας κοινής 
αγοράς για το πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή παράγωγα. Και τα τρία ιδρύµατα εργάστηκαν µαζί 
για να καθορίσουν τους όρους µιας κοινής ενεργειακής πολιτικής. 
 
Στον τοµέα της πολιτικής του πετρελαίου, από την αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε µε 
τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την εξασφάλιση της ελεύθερης µετακίνησης του 
ακατέργαστου πετρελαίου και των πετρελαιοειδών σύµφωνα µε τις αρχές της Συνθήκης της 
Ρώµης. Οι πρωτοβουλίες συµπεριέλαβαν τον προσδιορισµό ενός κοινού εξωτερικού 
δασµολογίου (CET) για τα κατεργασµένα πετρελαιοειδή ως βήµα για τη δηµιουργία της 
τελωνειακής ένωσης, το προοδευτικό άνοιγµα της γαλλικής αγοράς πετρελαιοειδών, τις 
προσπάθειες για την εξάλλειψη των περιορισµών σχετικά µε την ελευθερία της εγκαθίδρυσης της 
έρευνας, των γεωτρήσεων, την επεξεργασία και τη διανοµή του πετρελαίου, τη βαθµιαία 
εναρµόνιση της εµπορικής πολιτικής, τη διαµόρφωση µιας κοινής πολιτικής σχετικά µε την 
αποθήκευση και την καθιέρωση ενός συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών σαν επένδυση στη 
βιοµηχανία του πετρελαίου, ώστε να βοηθήσουν µε τον τρόπο αυτό στην αποτροπή (ανεπιτυχώς 
όπως αποδείχτηκε) της εµφάνισης του προβλήµατος της υπερχωρητικότητας στο  στάδιο της 
κατεργασίας του πετρελαίου. 
 
Υπάρχει µεγάλος βαθµός συγγένειας µε τη σύγχρονη ηµερήσια διάταξη της ενεργειακής 
πολιτικής. Ακόµη και σε αυτές τις πρώτες ηµέρες, συζητήθηκε για παράδειγµα το θέµα της 
εναρµόνισης των φόρων των καυσίµων των µηχανών και των άλλων κατεργασµένων προϊόντων, 
σύµφωνα µε τις αρχές της κοινής αγοράς. Οι ενεργειακές πρωτοβουλίες παρουσίασαν διάφορους 
βαθµούς επιτυχίας. Κάποιες από αυτές, όπως είναι το CET, εφαρµόστηκαν σχετικά γρήγορα, ενώ 
άλλα ζητήµατα συνέχισαν να εξελίσσονται, ή να παραµένουν ακόµα ανήσυχα. 
 
Ο προσδιορισµός των ευρύτερων αρχών της ενεργειακής πολιτικής ανατέθηκε σε µια εκτελεστική 
οµάδα εργασίας, η οποία αποτελείτω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αντιπροσωπεύει την 
ΕΟΚ, την ΕΚΑΧ και το ΕΥΡΑΤΟΜ. Οι αρχές αυτές χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να 
σχηµατιστούν και να συνεχίσουν να εξελίσσονται σαν απάντηση στις µεταβαλλόµενες συνθήκες 
της αγοράς. Το 1962 οι ανώτεροι υπάλληλοι των τριών Κοινοτήτων παρουσίασαν στο Συµβούλιο 
του ΕΚΑΧ ένα υπόµνηµα σχετικά µε µια κοινή ενεργειακή πολιτική. Το υπόµνηµα αυτό πρότεινε 
ότι τα µέτρα που λαµβάνονται πρέπει να οδηγούν στη βαθµιαία δηµιουργία µιας αγοράς µε τις 
χαµηλότερες δυνατές τιµές και την ελεύθερη µετακίνηση των εµπορευµάτων σύµφωνα µε τη 
Συνθήκη της Ρώµης, εγγυόµενα ταυτόχρονα την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασµού. Οι 
οδηγίες αυτές βασίστηκαν σε µια µελέτη των µακροπρόθεσµων ενεργειακών τάσεων που 
προέβλεψαν τη µεγάλη µείωση στην απαίτηση λιγνίτη και τις αυξηµένες ανάγκες για ενεργειακές 
εισαγωγές. 
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Η εργασία σχετικά µε τις κατευθυντήριες αρχές της ενεργειακής πολιτικής συνεχίστηκε, έχοντας 
σαν αποτέλεσµα την υιοθέτηση ενός πρωτοκόλλου της συµφωνίας για τα ενεργειακά προβλήµατα 
στο ειδικό Συµβούλιο του ΕΚΑΧ, το 1964. Το πρωτόκολλο επιβεβαίωσε τη συµφωνία για την 
ανάγκη µιας κοινής ενεργειακής πολιτικής µέσα στο πλαίσιο µιας κοινής αγοράς και για τους 
στόχους των χαµηλών τιµών, την καταναλωτική επιλογή, την ασφάλεια του ανεφοδιασµού και τον 
ανταγωνισµό. Επίσης αναγνώρισε το γεγονός ότι η δηµιουργία µιας κοινής πολιτικής αποδείχτηκε 
αρκετά χρονοβόρα. 
 
Τον Μάιο του 1968 ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean Rey, απευθύνθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο καθορίζει, µεταξύ άλλων, τις προσδοκίες του από τη 
δηµιουργία µιας κοινής ενεργειακής πολιτικής:  
 

Οι άνθρωποι αρκετά σωστά απαιτούν µια περιεκτική πολιτική για την ενέργεια. Η 
Επιτροπή αισθάνεται, εντούτοις, ότι δεν θα ήταν σοφό να εφαρµοστεί ένα τελειοµανές 
σχέδιο σε αυτόν τον τοµέα. Λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες αποκλίσεις και τις 
γρήγορες δοµικές αλλαγές που πραγµατοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας, το 
περισσότερο που µπορούµε να κάνουµε είναι να διαµορφώσουµε τις ευρείες γενικές 
αρχές και να αναζητήσουµε την κοινή ενεργειακή πολιτική σιγά-σιγά. 
 

Κατά συνέπεια, το 1968, 10 χρόνια µετά την ίδρυση της ΕΟΚ, η Επιτροπή κατέθεσε τις «πρώτες 
οδηγίες για µια κοινοτική ενεργειακή πολιτική» στο Συµβούλιο των υπουργών. Εξαιρετικά 
σηµαντική αρχή αποτέλεσε ο ανταγωνισµός και η πολιτική δράση επρόκειτο να βασιστεί στα 
συµφέροντα των καταναλωτών, εξαιτίας του ρόλου που παίζουν οι τιµές της ενέργειας στον 
καθορισµό της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας και του κόστους ζωής. Στην πραγµατικότητα, η 
Επιτροπή πρότεινε τρία ευρέα σχέδια δράσης [4]: 
 
 Μια γενική περίληψη µέτρων υποψήφια προς λήψη, συµπεριλαµβανοµένου του 
προσδιορισµού των µεσοπρόθεσµων πολιτικών γραµµών, των προβλέψεων και µιας ετήσιας 
ανάλυσης της οικονοµικής κατάστασης,  προκειµένου να εξασφαλιστεί το ότι οι προτάσεις της 
ενεργειακής πολιτικής συµφωνούν µε την επικρατούσα κατάσταση της αγοράς και µε τους 
ευρύτερους στόχους της οικονοµικής πολιτικής. Η πτυχή αυτή περιέλαβε επίσης µέτρα ώστε 
να µπορέσουν να υπερκεραστούν οποιεσδήποτε δυσκολίες στον ανεφοδιασµό, την τακτική 
αξιολόγηση των όρων και των συνθηκών ανεφοδιασµού και των πολιτικών σχετικά µε τα 
αποθέµατα 
 Την καθιέρωση µιας κοινής αγοράς – τα µέτρα εδώ αναφέονται στην ελεύθερη διακίνηση των 
εµπορευµάτων, στην ελευθερία της καθιέρωσης και της εφαρµογής κανόνων ανταγωνισµού 
στον τοµέα της ενέργειας, καθώς επίσης και στην εναρµόνιση της έµµεσης φορολογίας. Η 
ελευθερία της καθιέρωσης απαιτεί την παύση της διάκρισης µεταξύ των υπηκόων των 
κρατών µελών που συµµετέχουν στον τοµέα της ενέργειας. Υπάρχουν παραδείγµατα τα 
οποία περιλαµβάνουν τις άδειες για την έρευνα και τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης, για τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων κατεργασίας ή τα πρατήρια βενζίνης, τη µεταφορά του 
πετρελαίου, του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας και τους κανόνες δηµόσιας σύµβασης. 
Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να επιτευχθούν µερικοί από αυτούς τους στόχους και η 
Επιτροπή προσπαθεί ακόµα να επιτύχει και άλλους, όπως το άνοιγµα των αγορών του 
αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της φορολογικής εναρµόνισης 
 Μέτρα που στοχεύουν στην εξασφάλιση ενός φτηνού και αξιόπιστου ενεργειακού 
ανεφοδιασµού  – για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρότεινε µέτρα σχετικά µε την εµπορική 
πολιτική και τις επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένης µιας συντονισµένης πολιτικής εισαγωγών 
για τον λιγνίτη και ενός προγράµµατος ανεφοδιασµού σε κοινοτικό επίπεδο για το πετρέλαιο, 
το αέριο και τα πυρηνικά καύσιµα 

 
Οι οδηγίες παραλήφθησαν ευνοϊκά και εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο. Κατά τη διάρκεια των ετών 
που ακολούθησαν, οι δραστηριότητες της Επιτροπής κατευθύνθηκαν προς την εφαρµογή αυτών. 
Εντούτοις, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ακόµη και πριν από τα δραµατικά γεγονότα του 
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1973, αυξήθηκαν οι ανησυχίες για την κατάσταση του ενεργειακού ανεφοδιασµού. Η Επιτροπή 
άρχισε να αναφέρεται στη δηµιουργία µιας αγοράς πωλητών για την ενέργεια και τις 
µεταβαλλόµενες διαθέσεις των ενεργειακών εξαγωγέων  – µια τάση που είχε αρχίσει στην 
πραγµατικότητα µια δεκαετία νωρίτερα. Το 1972 η Επιτροπή διαβίβασε ένα υπόµνηµα σχετικά µε 
την «απαραίτητη πρόοδο στην κοινοτική ενεργειακή πολιτική», η οποία απαρίθµησε µερικές από 
τις αλλαγές που απαιτούνταν προκειµένου να ενηµερωθούν και να επεκταθούν οι οδηγίες του 
1968. Τα 46 προγράµµατα στο έγγραφο της απαραίτητης προόδου απεικόνιζαν τις γενικές 
ανησυχίες σχετικά µε τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, η οποία ερµηνεύθηκε ως συνδυασµός 
χαµηλών τιµών και ασφάλεια του ανεφοδιασµού. Από αυτή την άποψη, το φυσικό αέριο και η 
πυρηνική ενέργεια θεωρήθηκαν ως δύο πηγές ενέργειας που προσαρµόστηκαν καλύτερα στα 
ανωτέρω κριτήρια. Έµφαση άρχισε να δίνεται ολοένα και περισσότερο στη συµβολή της τεχνικής 
και επιστηµονικής έρευνας σχετικά µε την ορθολογική χρήση της ενέργειας, των αυξανόµενων 
ενεργειακών παραγωγών και της ανακάλυψης και εκµετάλλευσης των νέων πηγών ενέργειας. 
 
 
Φάση δεύτερη: τα έτη της ανεπάρκειας (1974-1985)  
 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Ε.Κ.), δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην ανάγκη να συσταθεί µια κοινή πολιτική και συµφωνήθηκαν 
µερικές µεµονωµένες πρωτοβουλίες. Εντούτοις, η Κοινότητα παρέµεινε ακόµα µακρυά από το 
στόχο της σφυρηλάτησης µιας συνεπούς, περιεκτικής κοινής πολιτικής. Η αύξηση των τιµών του 
πετρελαίου το 1973 τετραπλασίασε τις τιµές µέσα σε µία νύχτα, δηµιουργώντας την τέλεια 
ευκαιρία για να ξεσηκωθούν τα κράτη µέλη και να δηµιουργηθεί µια κοινή προσέγγιση στα κοινά 
προβλήµατα. Τελικά  όµως αυτό δεν συνέβη. 
 
Αν µη τι άλλο, ο πρώτος κλονισµός των τιµών του πετρελαίου έφερε στην επιφάνεια τις διχόνοιες 
εντός της Ε.Κ. σχετικά µε τις αποφάσεις, τόσο για τη συλλογική (ή την έλλειψη αυτής) αντίδραση 
στην κρίση  όσο και για τις ατοµικιστικές αντιδράσεις των κρατών µελών. Η αρχική αντίδραση 
στην αύξηση των τιµών από τα κράτη µέλη ήταν αµυντική προσπαθώντας το καθένα να 
προστατευτεί, κάνοντας βεβιασµένες κινήσεις για να αποστασιοποιηθούν  από την Αµερικανική 
υπέρ-ισραηλινή θέση και, τον Νοέµβριο του 1973, η Ε.Κ. ενέκρινε ένα ψήφισµα το οποίο 
υποστήριζε την αραβική θέση στην αραβο-ισραηλινή σύγκρουση. Αν και αυτό µείωσε την άµεση 
πίεση στην τροφοδοσία της Ευρώπης, η απειλή των περαιτέρω περικοπών παρέµεινε. Η 
Ολλανδία, εντούτοις, δεν υποστήριξε τη γενική ευρωπαϊκή θέση και υπέστησε αποκλεισµό στις 
προµήθειες του αραβικής προέλευσης πετρελαίου της. Οι παραβάσεις του αποκλεισµού αυτού 
από µέλη της Ε.Κ. σε ένδειξη αλληλεγγύης ως προς την Ολλανδία, θα µπορούσαν να έχουν 
οδηγήσει σε έναν γενικότερο αποκλεισµό από τον ΟΠΕΚ, αλλά ο σεβασµός του αποκλεισµού 
από άλλα µέλη της Ε.Κ. οδήγησε στην παράβαση της πλέον βασικής αρχής της, την ελεύθερη 
µετακίνηση των εµπορευµάτων µεταξύ των κρατών µελών. Τα κράτη µέλη αποφάσισαν τελικά να 
µην αποµονώσουν την Ολλανδία, η οποία αποτελούσε σηµαντικό προµηθευτή φυσικού αερίου. 
 
Εν τω µεταξύ, τον Φεβρουάριο του 1974, οι ΗΠΑ συνεκάλεσαν µια διεθνή ενεργειακή διάσκεψη 
στην Ουάσιγκτον σε µία προσπάθεια να ξεπεραστούν κάποιες από τις µέχρι σήµερα µεγαλύτερες 
διχόνοιες που υπήρξαν στη δυτική συµµαχία. Το αποτέλεσµα της διάσκεψης ήταν συµφωνία 
µεταξύ των βιοµηχανικών χωρών εξαιτίας της ανάγκης να αναπτυχθεί µια κοινή προσέγγιση στα 
ενεργειακά ζητήµατα, συµπεριλαµβανοµένων µερικών κοινών πολιτικών, την υποχρέωση να 
αναπτυχθεί η διανοµή των πόρων έκτακτης ανάγκης και η φιλοδοξία για να εναρµονίσουν τις 
πολιτικές καθοιοδήποτε επιθυµητό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας 
(∆ΟΕ - IEA) συστάθηκε (χωρίς τη γαλλική συµµετοχή) ως φόρουµ για µια κοινή απάντηση της 
OECD στην ενεργειακή κρίση, για την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών και για την έρευνα 
σχετικά µε τις νέες και συµβατικές πηγές ενέργειας. 
 
Γενικά, περισσότερο από οποιοδήποτε γεγονός που έλαβε χώρα από το 1945, ο κλονισµός των 
τιµών του πετρελαίου στα µέσα της δεκαετίας του '70 χρησίµευσε στο να δοθεί έµφαση στο 
ζήτηµα της ασφάλειας του ανεφοδιασµού, βάζοντάς το σταθερά στην κορυφή της ηµερήσιας 
διάταξης της ενεργειακής πολιτικής. Τα κράτη µέλη αποκρίθηκαν χωριστά το καθένα στην 
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ξαφνική και σηµαντική αύξηση στις ενεργειακές τους δαπάνες, µε τρόπους που αναδείκνυαν την 
ιδιαίτερη χρηµατοδότηση των πόρων τους (ή την έλλειψη αυτής) και στόχευσαν γενικά στο να 
διαφοροποιήσουν τις πηγές του ανεφοδιασµού τους σε πετρέλαιο και του χαρτοφυλακίου 
απαίτησης της αρχικής τους ενέργειάς. Λαµβάνοντας υπόψη την πολιτική, γεωγραφική, και 
οικονοµική διαφοροποίηση µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, και της τεράστιας διαφοράς των 
πόρων των ορυκτών τους καυσίµων, η ενεργειακή πολιτική προσαρµόστηκε πάρα πολύ στις 
ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας. 
 
Η Γαλλία για παράδειγµα, µε περιορισµένους πόρους ορυκτών καυσίµων, αλλά µε µια ισχυρή 
τεχνολογική βάση και µια προσέγγιση εµφανώς επικεντρωµένη στον προγραµµατισµό, υιοθέτησε 
την πολιτική "toute nucleaire", ενώ η ∆υτική Γερµανία και η Ισπανία επέλεξαν ένα µίγµα 
γαιάνθρακα και πυρηνικής ενέργειας. Οι Ολλανδοί αποκρίθηκαν µε επιτυχείς προσπάθειες 
ερευνών για εύρεση περισσότερου αερίου, ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο ενέτεινε τις προσπάθειες 
εξερεύνησης της Βόρειας Θάλασσας, προσπαθώντας ταυτόχρονα να εκσυγχρονίσει τη 
βιοµηχανία λιγνίτη και να εντείνει το ρόλο της πυρηνικής ενέργειας. 
 
Η έλλειψη ενότητας συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια και περιόρισε αποτελεσµατικά το ρόλο της 
ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. στη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης 
(Ε&Α), ειδικά στον πυρηνικό τοµέα, τον οποίο τα κράτη µέλη βρήκαν πάρα πολύ δαπανηρό και 
αβέβαιο ώστε να χρηµατοδοτήσουν µονοµερώς, καθώς επίσης και στον καθορισµό των γενικών 
στόχων για την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. η οποία περιελάµβανε τη θέση των οδηγιών και δεν 
ήταν δεσµευτική νοµικά. Εντούτοις, οι οδηγίες που υιοθετήθηκαν έδωσαν µια σαφή ένδειξη της 
κατεύθυνσης στην οποία η συζήτηση περί ενεργειακής πολιτικής οδηγούνταν από τη νέα 
ενεργειακή κατάσταση. Το 1974, το Συµβούλιο υιοθέτησε τους ακόλουθους στόχους για το 1985:  
 
 Μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας κατά 10% σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις για το 

1985 
 Αύξηση στο µερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας από 25% 
το 1972 σε 35% 
 Εξάρτηση της Ε.Κ. σε εισαγόµενη ενέργεια κατά 40% - κάτω από το ποσοστό του 63% που 
είχε το 1973 
 Μείωση του µεριδίου του εισαγόµενου πετρελαίου στον γενικό ενεργειακό ανεφοδιασµό σε 

40% (κάτω από από το ποσοστό του 60% που είχε το 1973) και µείωση στο µερίδιο του 
εισαγόµενου πετρελαίου σε 75% της συνολικής κατανάλωσης πετρελαίου, σε αντιδιαστολή µε 
το 98% που επικρατούσε το 1973 
 Συντήρηση των επιπέδων παραγωγής λιγνίτη και αύξηση στις εισαγωγές αυτού για να 
διατηρηθεί το µερίδιο των στερεών καυσίµων στο γενικό ενεργειακό ανεφοδιασµό πάνω από 
15% και για να στρέψει την ικανοποίηση των απαιτήσεων των σταθµών παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύµατος στον γαιάνθρακα όπου η πυρηνική ενέργεια δεν είναι εφικτή, και όχι σε 
πετρέλαιο ή αέριο 
 Εκτενέστερη χρήση του φυσικού αερίου, µε αύξηση στο µερίδιο ανεφοδιασµού του από 
περίπου 2% το 1973 σε 25% το 1985 
  50% της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να καλυφθεί από την πυρηνική ενέργεια 

 
Οι οδηγίες αυτές βγάζουν στην επιφάνεια αρκετά ενδιαφέροντα σηµεία. Κατ' αρχάς, αν και η 
Επιτροπή έκανε διάφορες προσπάθειες να αναπτύξει πολιτικές για να βοηθήσει τα κράτη µέλη να 
επιτύχουν τους στόχους τους (συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων για ενθάρρυνση των ερευνών 
και για εύρεση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στο εσωτερικό της Ε.Ε., την 
κατανάλωση και παραγωγή λιγνίτη, την πυρηνική ενέργεια και την ανάπτυξη νέων πηγών 
ενέργειας), τα κράτη µέλη δεν θα µπορούσαν να συµφωνήσουν σχετικά µε τις πολιτικές αυτές. 
∆εύτερον, οι οδηγίες από µόνες τους χρειαζόντουσαν σταθερό έλεγχο για να µπορούν να 
συµβαδίζουν µε την πραγµατική επικρατούσα κατάσταση της αγοράς (το 1980, το Συµβούλιο της 
Ενέργειας έθεσε νέους στόχους για το 1990). Τρίτον, στη φάση αυτή της ενεργειακής πολιτικής 
της Ε.Ε., οι περιβαλλοντικοί στόχοι ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι. Οι προσπάθειες για τη µείωση της 
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κατανάλωσης της ενέργειας γινόντουσαν κυρίως στα πλαίσια της ασφάλειας του ανεφοδιασµού 
και όχι της προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπανση. Αυτό επρόκειτο να αλλάξει δραστικά 
στην Τρίτη φάση. 
 
 
Φάση τρίτη: τα χρόνια της εξισορρόπισης (1985 και µετά)  
 
Τέσσερις παράγοντες συνέβαλλαν σε µια σηµαντική αλλαγή στην ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. 
στα µέσα της δεκαετίας του '80. Κατ' αρχάς, η κατάσταση της αγοράς της ενέργειας είχε αλλάξει 
σηµαντικά. Ως αποτέλεσµα των κλονισµών στις τιµές του πετρελαίου, η από χρόνια υφιστάµενη 
σύνδεση µεταξύ της αύξησης του ΑΕΠ και της αύξησης της κατανάλωσης της ενέργειας 
καταστράφηκε. Μεταξύ του 1973 και του 1983, το ΑΕΠ της Ε.Κ. αυξήθηκε στην πραγµατικότητα 
κατά 18%, ενώ η συνολική κατανάλωση ενέργειας µειώθηκε κατά 6%. Το µερίδιο του πετρελαίου 
στην κατανάλωση αυτή έπεσε από 62% στο 48%. Το µερίδιο του εισαγόµενου πετρελαίου στης 
συνολική κατανάλωση ενέργειας σχεδόν υποδιπλασιάστηκε από 62% το 1973 σε 32% το 1983. 
Ένα σηµαντικό µέρος της δοµικής αυτής µετατόπισης ήταν η έντονη άνοδος στο ρόλο του 
φυσικού αερίου και µια τετραπλή αύξηση στην ηλεκτρική παραγωγή από τα πυρηνικά 
εργοστάσια. Επιπλέον, οι υψηλές πραγµατικές τιµές του πετρελαίου της δεκαετίας του '70 και της 
αρχής της δεκαετίας του '80 είχαν υποκινήσει ταχεία ανάπτυξη στις δραστηριότητες σχετικά µε 
την εξερεύνηση και την παραγωγή πετρελαίου στις προηγουµένως ασύµφορες οικονοµικά 
περιοχές του κόσµου, συµβάλλοντας έτσι στην αύξηση της ποικιλοµορφίας των προµηθευτών 
πετρελαίου και στη µείωση της δύναµης του ΟΠΕΚ. Το γεγονός αυτό, συνδυασµένο µε τις 
µειωµένες απαιτήσεις σε ενέργεια, προκάλεσε επιστροφή στις πραγµατικές τιµές του πετρελαίου 
στα µέσα της δεκαετίας του '80 έως τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν το 1973. Η τεράστια 
αίσθηση για επείγουσα επίλυση των ζητηµάτων της ασφάλειας του ανεφοδιασµού µίκρυνε αρκετά 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
 
∆εύτερον, η ίδια η Ε.Κ. άλλαζε. Μετά από µια περίοδο σχετικής στασιµότητας, η Λευκή Βίβλος για 
την ενιαία αγορά του 1985 και η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη του 1987 έδωσαν σηµαντική ώθηση 
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αν και η ενέργεια αποκλείστηκε αρχικά από τα SEM, η παράλειψη 
αυτή αποκαταστάθηκε από τη Λευκή Βίβλο του 1988: “Εσωτερική Αγορά Ενέργειας”, η οποία 
προσδιόρισε τα σηµαντικότερα εµπόδια στην επίτευξη µιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας (IEM) 
και έθεσε την ηµερήσια διάταξη για τον υπερκερασµό τους. Τα SEM βασίστηκαν σε πολιτικές από 
την πλευρά της προσφοράς, οι οποίες στόχευαν στο να αυξήσουν τις δυνάµεις του ανταγωνισµού 
και στο να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα µε την κατάργηση των εµποδίων που υπήρχαν στο 
εµπόριο. Στα πλαίσια του τοµέα της ενέργειας, το γεγονός αυτό αντιπροσώπευσε µια 
συστηµατικότερη επιστροφή σε µερικές από τις πρώτες φιλοδοξίες της Κοινότητας για να επιτύχει 
µια κοινή αγορά για τα ενεργειακά προϊόντα. 
 
Τρίτον, η µεγαλύτερη κινητήρια δύναµη, εκείνη της κατάργησης του φυλετικού διαχωρισµού, 
ενθάρρυνε επίσης την εκτίµηση των ζητηµάτων της ενεργειακής πολιτικής στα πλαίσια άλλων 
πολιτικών, όπως εκείνη της ενιαίας αγοράς, της πολιτικής µεταφορών, της δηµιουργίας θέσεων 
εργασίας, της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, της εξωτερικής πολιτικής και της Ε&Α. 
 
Τέταρτον, η φάση αυτή της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής συνέπεσε µε τη νέα δηµόσια 
ανησυχία για το περιβάλλον, η οποία αναπόφευκτα περιλαµβάνει τα ζητήµατα της κατανάλωσης 
και της παραγωγής της ενέργειας. Οι αντιδράσεις των πολιτικών αφορούσαν, µεταξύ των άλλων, 
τις εκποµπές των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και των οχηµάτων, τα 
προγράµµατα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη συµµετοχή στις διεθνείς 
πρωτοβουλίες σχετικά µε τη µείωση της παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας λόγω του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου. 
 
Εποµένως το κύριο χαρακτηριστικό των ετών από το 1985 και έπειτα, είναι η προσπάθεια να 
ισορροπηθούν τα τρία επικρατούντα µελήµατα της ευρωπαϊκής πολιτικής: 
 



2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                        Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
                                                                                                                 ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                           2:14 
 

 η δηµιουργία της IEM, η οποία από µόνη της είναι µια απάντηση στη γενικότερη κίνηση 
για τον ανταγωνισµό και την ανταγωνιστικότητα 
 η ασφάλεια των ευρωπαϊκών αποθεµάτων ενέργειας 
 η ελαχιστοποίηση της ζηµίας στο περιβάλλον που είναι αποτέλεσµα της ενεργειακής 
παραγωγής και της κατανάλωσης 

 
Η νέα αυτή επικρατούσα κατάσταση αντιπαραβάλλεται έντονα µε την πρώτη φάση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, όπου κυριαρχεί η εξασφάλιση των φθηνών αποθεµάτων 
ενέργειας, και µε τη δεύτερη φάση, όπου η ασφάλεια του ανεφοδιασµού αποτελεί την κύρια 
ανησυχία. 
 
Η εξισορρόπηση των στόχων αυτών δεν είναι απλή, καθώς και οι ίδιοι οι στόχοι ενδέχεται να 
συγκρούονται µεταξύ τους. Για παράδειγµα, το χαµηλότερο κόστος και οι τιµές που είναι 
αποτέλεσµα της IEM, θα προκαλέσουν αύξηση στην ενεργειακή ζήτηση, η οποία στη συνέχεια θα 
επιβαρύνει το περιβάλλον και θα µειώσει την ασφάλεια του ανεφοδιασµού. Αφ' ετέρου, οι 
πολιτικοί στόχοι µπορούν να λειτουργήσουν ο ένας µε τον άλλον και µε άλλες πτυχές της 
ενεργειακής πολιτικής. Για παράδειγµα, ο ανταγωνισµός που προκαλείται από τη µεγαλύτερη 
πρόσβαση και την επέκταση των δικτύων µεταφοράς και διανοµής θα αυξήσει τον αριθµό των 
ενεργειακών προµηθευτών στην Ε.Ε., αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό την ασφάλεια του 
ανεφοδιασµού. Η πρόκληση, εποµένως, είναι να επιτευχθεί µια σωστή ισορροπία µεταξύ των 
τριών στόχων. 
 
Παρά την ώθηση που δόθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική από τα SEM, η πρόοδος στην ενεργειακή 
πολιτική παρέµεινε αργή κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας περιόδου. Εντούτοις, έγινε 
συµφωνία για τις λιγότερο αµφιλεγόµενες πτυχές της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και το 1996 η 
συµφωνία αυτή επιτεύχθηκε για το περιορισµένο άνοιγµα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 
πραγµατοποιούµενες προσπάθειες επιτυγχάνουν παρόµοια έκβαση και στο θέµα του αερίου. 
Επίσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, έλαβε χώρα η ανάπτυξη µιας περισσότερο 
προγραµµατικής πολιτικής για το περιβάλλον, η οποία επιδίωξε να ενσωµατώσει τις 
περιβαλλοντικές ανησυχίες στις βασικές πολιτικές περιοχές, συµπεριλαµβανοµένης και εκείνη της 
ενέργειας. Επιπλέον, µέληµα της πολιτικής για το περιβάλλον ήταν να υιοθετηθεί η µεγαλύτερη 
χρήση των οικονοµικών οργάνων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, δίνοντας 
προτεραιότητα στις προτάσεις για επιβολή φόρων στον εκπεµπόµενο άνθρακα, ιδέα η οποία 
ωστόσο εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια, και στην πρόταση του 1997 για την εναρµόνιση των 
φόρων κατανάλωσης σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Αν και το τελευταίο αποτελεί ζήτηµα της 
ενιαίας αγοράς, έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο του ενεργειακού ανεφοδιασµού και 
κατά συνέπεια στο περιβάλλον. Η ασφάλεια του ανεφοδιασµού, αν και λαµβάνει λιγότερη 
προσοχή απ’ ότι προηγουµένως, έχει προσεγγιστεί µέσω πρωτοβουλιών εξωτερικών πολιτικών, 
οι οποίες στοχεύουν στην οµαλοποίηση των σχέσεων µε την πρώην Σοβιετική Ένωση, 
ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό τις συνδέσεις µε τις µεσογειακές χώρες και τις µεµονωµένες 
συµφωνίες µε τους βασικούς φορείς τρίτων χωρών. Η πρωτοβουλία σχετικά µε τα διευρωπαϊκά 
ενεργειακά δίκτυα, υποστηρίζει ταυτόχρονα τις ευρείες πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και τους τρεις στυλοβάτες της ενεργειακής πολιτικής. 
 
 
 
2.3 ∆ιεθνείς ενεργειακές τάσεις και εξελίξεις 
 
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τις ενδεχόµενες µελλοντικές ενεργειακές εξελίξεις, απεικονίζει 
δηλαδή το µέλλον, στο οποίο η χρήση της ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται αδυσώπητα, τα 
ορυκτά καύσιµα εξακολουθούν να είναι το κυρίαρχο συστατικό του ενεργειακού µίγµατος και οι 
αναπτυσσόµενες χώρες προσεγγίζουν µε γρήγορους ρυθµούς  τις χώρες της OECD ως οι 
µεγαλύτεροι καταναλωτές της εµπορικής ενέργειας [5]. 
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2.3.1 Τα ορυκτά καύσιµα πρωταγωνιστούν στην παραγωγή ενέργειας παγκοσµίως  
 
Η χρήση της ενέργειας παγκοσµίως θα αυξηθεί σταθερά µέχρι το 2030 στο σενάριο αναφοράς, το 
οποίο προβλέπει τη διατήρηση του αποκλειστικού δικαιώµατος της κεντρικής ηλεκτροπαραγωγής 
και επιτρέπει πολύ µικρές δυνατότητες επιλογής εκ µέρους των καταναλωτών [6]. Η παγκόσµια 
ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας προβλέπεται να αυξάνεται κατά ένα ποσοστό ίσο µε 1,7% 
ετησίως από το 2000 ως το 2030, φθάνοντας σε ένα ετήσιο επίπεδο 15,3 δισεκατοµµυρίων 
τόνων ισοδύναµου πετρελαίου (ΤΙΠ). Η προβλεπόµενη αυτή αύξηση είναι, εντούτοις, πιο αργή 
από την αύξηση κατά τη διάρκεια των προηγούµενων τριών δεκαετιών, οι οποίες 
χαρακτηρίστηκαν από ένα ποσοστό αύξησης 2,1% ετησίως. 
 
Τα ορυκτά καύσιµα θα παραµείνουν οι αρχικές πηγές ενέργειας, ανταποκρινόµενα σε ποσοστό 
περισσότερο από το 90% της αύξησης στη ζήτηση. Η παγκόσµια απαίτηση σε πετρέλαιο θα 
ανέλθει περίπου κατά 1,6% ετησίως, από 75 mb/d το 2000 σε 120 mb/d σε 2030. Σχεδόν τα τρία 
τέταρτα της αύξησης σε ζήτηση θα προέλθουν από τον τοµέα των µεταφορών. Το πετρέλαιο θα 
παραµείνει το προτεύον καύσιµο σε ζήτηση. Κατά συνέπεια, θα υπάρξει µια µεταστροφή σε όλες 
τις περιοχές προς τα ελαφριά και µέσα προϊόντα αποστάγµατος, όπως η βενζίνη και το diesel, και 
µακρυά από τα βαρύτερα προϊόντα πετρελαίου, που χρησιµοποιούνται κυρίως στη βιοµηχανία. Η 
µεταστροφή αυτή θα γίνει περισσότερο αισθητή στις αναπτυσσόµενες χώρες, οι οποίες αυτήν την 
περίοδο έχουν χαµηλότερο ποσοστό σε καύσιµα µεταφορών στο ενεργειακό τους σύστηµα.  
 
Η ζήτηση σε φυσικό αέριο θα αυξηθεί εντονότερα απ'ό,τι για οποιαδήποτε άλλα ορυκτά καύσιµα. 
Η αρχική κατανάλωση αερίου θα διπλασιαστεί από τώρα και µέχρι το 2030, και το µερίδιο του 
αερίου στις απαιτήσεις της παγκόσµιας ενέργειας θα αυξηθεί από 23% σε 28%. Οι νέοι σταθµοί 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος θα αναλάβουν πάνω από το 60% της αύξησης στις προµήθειες 
αερίου κατά τη διάρκεια των επόµενων τριών δεκαετιών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 
σταθµούς θα χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία στροβίλων αερίου συνδυασµένου κύκλου, µια 
µορφή παραγωγής η οποία προτιµάται για την υψηλή αποδοτικότητα της ενέργειακής της 
µετατροπής και για τις χαµηλές πάγιες δαπάνες. Το αέριο επίσης συχνά προτιµάται από τους 
γαιάνθρακες και το πετρέλαιο για τις σχετικά ήπιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, ειδικά για τη 
χαµηλή περιεκτικότητά του σε άνθρακα.  
 
Η κατανάλωση λιγνίτη θα αυξηθεί επίσης, αλλά πιό αργά από εκείνη του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου. Η Κίνα και η Ινδία µαζί θα συντελέσουν στα δύο τρίτα της αύξησης στην 
απαίτηση γαιάνθρακα παγκοσµίως κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης περιόδου. Σε όλες τις 
περιοχές, η χρήση γαιάνθρακα θα συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στον τοµεα της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου θα παραµείνει το κυρίαρχο καύσιµο. Η ζήτηση 
γαιάνθρακα στον τοµέα αυτό θα αυξηθεί µε την αναµενόµενη αύξηση στις τιµές αερίου. Η 
επέκταση των προηγµένων τεχνολογιών θα καταστήσει µακροπρόθεσµα τον γαιάνθρακα ως το 
πλέον δηµοφιλές παραγωγικό καύσιµο. 
 
Ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας θα µειωθεί εµφανώς, επειδή δεν προβλεπεται να 
κατασκευαστούν παρά µόνο λίγοι νέοι αντιδραστήρες, ενώ αρκετοί από τους ήδη υπάρχοντες θα 
κλείσουν. Η πυρηνική παραγωγή θα οξύνει στο τέλος αυτής της δεκαετίας, και στη συνέχεια θα 
παρατηρηθεί βαθµιαία πτώση. Το µερίδιο της παγκόσµιας αρχικής απαίτησής της θα κρατηθεί 
σταθερά περίπου στο 7% µέχρι το 2010, και στη συνέχεια θα παρουσιάσει πτώση στο 5% µέχρι 
το 2030. Το µερίδιό της συνολικής παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας θα µειωθεί ακόµη πιο 
γρήγορα, από 17% το 2000 σε 9% το 2030. Η πυρηνική παραγωγή θα αυξηθεί σε µερικές µόνο 
χώρες, κυρίως στην Ασία. Οι µεγαλύτερες πτώσεις στην πυρηνική παραγωγή αναµένεται να 
εµφανιστούν στη Βόρεια Αµερική και την Ευρώπη. Οι προοπτικές για την πυρηνική ενέργεια είναι 
ιδιαίτερα αβέβαιες. Μερικές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την πυρηνική 
επιλογή ως µέσο για τη µείωση των εκπεµπόµενων ουσιών και για τη βελτίωση της ασφάλειας 
του ανεφοδιασµού. 
 
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο µίγµα της παγκόσµιας 
αρχικής ενέργειας. Η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σηµαντική 
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πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το µερίδιό της στην παγκόσµια αρχική ενέργεια θα 
διατηρηθεί σταθερό, αλλά το µερίδιό της στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας θα πέσει. Οι 
άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εκτός της υδροηλεκτρικής, που λαµβάνονται ως µία ενιαία 
οµάδα, θα αυξηθούν γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη πηγή αρχικής ενέργειας, κατά ένα 
µέσο ποσοστό 3,3% ετησίως κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Η αιολική ενέργεια και η 
βιοµάζα θα αυξηθούν πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά στις χώρες της OECD. Αλλά οι ανανεώσιµες 
αυτές πηγές ενέργειας θα προκαλέσουν µία µικρή µόνο καµψη στις ενεργειακές απαιτήσεις µέχρι 
το 2030. Οι χώρες της OECD, πολλές από τις οποίες έχουν εγκρίνει τα ισχυρά µέτρα την 
προώθηση των προγραµµάτων για ενέργεια βασισµένη στις ανανεώσιµες πηγές, θα 
αποτελέσουν την αιτία για τη µεγάλη αύξηση των ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών. 
 
Η υδροηλεκτρική ενέργεια ικανοποιούσε το 1997 το 3% των αναγκών της παγκόσµιας αρχικής 
ενέργειας και το 18% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η αναµενόµενη χρήση της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας παγκοσµίως θα αυξηθεί περίπου εως και 50% µέχρι το 2020. 
Περισσότερο από το 80% της προβλεπόµενης αύξησης θα παρατηρηθεί στις αναπτυσσόµενες 
χώρες. Το µερίδιο της υδροηλεκτρικής ενέργειας στο παγκόσµιο µίγµα της αρχικής ενέργειας εν 
τούτοις αναµένεται να µειωθεί στο  2% µέχρι το 2020 [7]. 
 
 
2.3.2 Ο τοµέας των µεταφορών παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ζήτηση σε ενέργεια 
 
Η ζήτηση στον τοµέα των µεταφορών, σχεδόν εξ’ ολοκλήρου για το πετρέλαιο, θα αυξηθεί πολύ 
πιο γρήγορα απ’ ότι σε οποιονδήποτε άλλο τοµέα τελικής χρήσης, κατά 2,1% ετησίως. Θα 
ξεπεράσει τον τοµέα της βιοµηχανίας µέχρι το 2020, ως ο µεγαλύτερος τοµέας τελικής χρήσης. Η 
ζήτηση στις µεταφορές θα αυξηθεί παντού, αλλά πολύ πιο γρήγορα στις αναπτυσσόµενες χώρες. 
Στις χώρες της OECD θα αυξηθεί µε σχετικά πιό αργό ρυθµό, καθώς οι αγορές κοραίνονται 
ολοένα και περισσότερο. Η κατανάλωση στον οικιακό τοµέα και στους τοµείς των υπηρεσιών θα 
αυξάνεται µε ένα µέσο ετήσιο ποσοστό 1,7%, ελαφρώς πιο γρήγορα απ' ό,τι στη βιοµηχανία, 
όπου θα αυξάνεται κατά 1,5% ετησίως.  
 
Η ηλεκτρική ενέργεια θα αυξηθεί γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη πηγή τελικής χρήσης 
ενέργειας, κατά 2,4% ετησίως κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Η παγκόσµια απαίτηση 
σε ηλεκτρική ενέργεια θα διπλασιαστεί µέχρι το 2030, ενώ το µερίδιό της συνολικής τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας θα ανέλθει από 18% το 2000 σε 22% το 2030. Η µεγαλύτερη αύξηση σε 
ζήτηση θα προέλθει από τις αναπτυσσόµενες χώρες. Η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας 
αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στον οικιακό τοµέα, ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες. Αλλά 
η τεράστια διαφορά στην κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των χωρών της 
OECD και των αναπτυσσόµενων χωρών θα αλλάξει µετά βίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 
πρόβλεψης. Τα µερίδια του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην παγκόσµια τελική 
κατανάλωση θα παραµείνουν επίσης σχετικά αµετάβλητες. Τα προϊόντα του πετρελαίου θα 
αποτελέσουν κατά προσέγγιση τη µισή από την τελική ενεργειακή χρήση το 2030. Το µερίδιο του 
γαιάνθρακα θα ελαττωθεί από 9% στο 7%. Η χρήση του θα αυξηθεί ιδιαίτερα στον τοµέα της 
βιοµηχανίας, αλλά µόνο στις µη εντεταγµένες στην OECD χώρες. Στον οικιακό τοµέα όµως, 
καθώς και στους τοµείς των υπηρεσιών, η χρήση του θα τελµατωθεί. 
 
 
2.3.3 Αλλαγές στις τεχνολογίες και τα σχέδια ανεφοδιασµού 
 
Οι πόροι της παγκόσµιας ενέργειας είναι επαρκείς για να ανταπεξέλθουν στην προβλεπόµενη 
αύξηση των ενεργειακών απαιτήσεων. Οι πόροι του πετρελαίου είναι άφθονοι, αλλά θα πρέπει να 
βρεθούν περισσότερα αποθέµατα, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι συνεχώς αυξανόµενες 
απαιτήσεις σε πετρέλαιο µέχρι το 2030. Τα αποθέµατα του φυσικού αερίου και των γαιανθράκων 
είναι ιδιαίτερα πλούσια, ενώ δεν έχει καταγραφεί κάποια έλλειψη σε ουράνιο, το οποίο 
χρησιµοποιείται για την παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας. Το δυναµικό της φύσης για την 
ενεργειακή παραγωγή από ανανεώσιµες πηγές είναι επίσης πολύ µεγάλο. Αλλά οι γεωγραφικές 
πηγές αυξηµένων αποθεµάτων ενέργειας θα µετατοπιστούν κατά τη διάρκεια των επόµενων 
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τριών δεκαετιών, σε απάντηση στο κόστος, στους γεωλογικούς και στους τεχνικούς παράγοντες.  
Συνολικά, όλη σχεδόν η αύξηση στην ενεργειακή παραγωγή θα πραγµατοποιηθεί στις µη 
εντεταγµένες στην OECD χώρες, συγκριτικά µε το ποσοστό του 60% από το 1971 µέχρι το 2000.  
 
Η αυξανόµενη παραγωγή στη Μέση Ανατολή και την πρώην Σοβιετική Ένωση, που έχουν τους 
µεγαλύτερους πόρους υδρογονανθράκων, θα ικανοποιήσει ένα µεγάλο µέρος της παγκόσµιας 
αύξησης της ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το µεγαλύτερο µέρος της προβλεπόµενης 
αύξησης κατά 60% στην παγκόσµια απαίτηση σε πετρέλαιο στις επόµενες τρεις δεκαετίες θα 
καλυφτεί από τους παραγωγούς του ΟΠΕΚ, ιδιαίτερα εκείνων της Μέσης Ανατολής. Η παραγωγή 
από περιοχές όπως η Βόρεια Αµερική και η Βόρεια Θάλασσα, θα µειωθεί βαθµιαία. Περισσότερο 
πετρέλαιο θα διατεθεί από τη Ρωσία και την περιοχή της Κασπίας, γεγονός το οποίο θα έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις στην ποικιλοµορφία των πηγών ανεφοδιασµού για τις χώρες που 
εισάγουν πετρέλαιο. 
 
Η παγκόσµια ικανότητα διϋλίσεως ακατέργαστου πετρελαίου προβλέπεται να αυξηθεί κατά ένα 
µέσο ποσοστό 1,3% ετησίως, φθάνοντας σε 121 mb/d µέχρι το 2030. Η αύξηση της ικανότητας 
αυτής θα είναι ελαφρώς µικρότερη από εκείνη της ζήτησης για κατεργασµένα προϊόντα, λόγω των 
αυξανόµενων ποσοστών χρησιµοποίησης και της διακοπής της λειτουργίας εγκαταστάσεων 
καθαρισµού που δε λειτουργούν ικανοποιητικά. Πάνω από το 80% της νέας ικανότητας 
καθαρισµού θα κατασκευαστεί εκτός των ορίων των χωρών της OECD, το µεγαλύτερο µέρος της 
κυρίως στην Ασία. Οι εγκαταστάσεις καθαρισµού θα πρέπει να προωθήσουν τις παραγωγές σε 
καύσιµα µεταφορών που σχετίζονται µε τα βαρύτερα προϊόντα του πετρελαίου, καθώς επίσης και 
να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων.  
 
Η παραγωγή του φυσικού αερίου, οι πόροι του οποίου είναι περισσότερο διασκορπισµένοι απ’ ότι 
εκείνοι του πετρελαίου, θα αυξηθεί σε όλες τις περιοχές, εκτός από την Ευρώπη. Το κόστος 
παραγωγής και µεταφοράς αερίου είναι πιθανό να αυξηθεί σε πολλά µέρη, καθώς οι χαµηλού 
κόστους πόροι κοντά στις αγορές µειώνονται και οι αλυσίδες τροφοδοσίας µακραίνουν.  
 
Υπάρχουν άφθονα αποθέµατα λιγνίτη στις περισσότερες περιοχές. Οι αυξήσεις στην παραγωγή 
αυτού, εντούτοις, είναι πιθανό να παρατηρηθούν εκεί όπου οι δαπάνες εξαγωγής, επεξεργασίας 
και µεταφοράς είναι χαµηλότερες (στη Νότια Αφρική, την Αυστραλία, την Κίνα, την Ινδία, την 
Ινδονησία, τη Βόρεια Αµερική και τη Λατινική Αµερική).  
 
Νέες πηγές ενέργειας και προηγµένες τεχνολογίες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου πρόβλεψης. Οι µη συµβατικές πηγές πετρελαίου τίθενται ως στόχος να επεκταθούν, 
καθώς οι δαπάνες παραγωγής τους µειώνονται. Οι κυψέλες καυσίµων (fuel cells) προβλέπεται 
επίσης να παίξουν σηµαντικό ρόλο στον παγκόσµιο ενεργειακό ανεφοδιασµό µετά από το 2020, 
κυρίως στις µικρές αποκεντρωµένες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Εκείνα που αναµένεται 
να επιτύχουν εµπορική βιωσιµότητα, θα πρέπει πρώτα να συµπεριλάβουν τη δυνατότητα 
µετατροπής του φυσικού αερίου σε ατµό. Τα οχήµατα που θα στηρίζονται σε αυτή τη µορφή 
ενέργειας αναµένεται να είναι οικονοµικά προσιτά µόνο προς το τέλος της περιόδου πρόβλεψης. 
Κατά συνέπεια, θα τροφοδοτούν µόνο ένα µικρό µέρος των κυκλοφορούντων οχηµάτων µέχρι το 
2030. 
 
Το διεθνές ενεργειακό εµπόριο, σχεδόν εξ’ ολοκλήρου των ορυκτών καυσίµων, θα επεκταθεί 
εντυπωσιακά. Το ενεργειακό εµπόριο θα ξεπεράσει ακόµη και το διπλάσιο της σηµερινής 
κατάστασης µέχρι το 2030. Όλες οι περιοχές που εισάγουν πετρέλαιο – συµπεριλαµβανοµένων 
των τριών περιοχών της OECD – θα εισαγάγουν περισσότερο πετρέλαιο, κυρίως από τη Μέση 
Ανατολή. Η αύξηση θα είναι περισσότερο εντυπωσιακή στην Ασία. Οι αγορές που στηρίζονται 
κυρίως σε φυσικό αέριο πρόκειται να αποκτήσουν µεγάλη εξάρτηση σε εισαγωγές. Με απόλυτους 
όρους, η Ευρώπη θα είναι εκείνη που θα έχει τη µεγαλύτερη αύξηση σε εισαγωγές αερίου. Τα 
διασυνοριακά προγράµµατα διασυνδέσεων αερίου θα πολλαπλασιαστούν, και το εµπόριο του 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου θα διογκωθεί. 
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2.3.4 Αυξανόµενες απαιτήσεις και αύξηση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα  
 
Οι παγκόσµιες σχετικές µε την ενέργεια εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα θα αυξηθούν 
ελαφρώς γρηγορότερα από ότι η απαίτηση αρχικής ενέργειας. Στο σενάριο αναφοράς 
προβλέπεται ότι θα αυξάνονται κατά 1,8% ετησίως από το 2000 ως το 2030, φθάνοντας τα 38 
δισεκατοµµύρια τόνους το 2030. Πρόκειται ουσιαστικά για 16 δισεκατοµµύρια τόνους, ή ποσοτικά 
70% αύξηση σε σχέση µε σήµερα. Τα δύο τρίτα της αύξησης θα καταγραφούν στις 
αναπτυσσόµενες χώρες. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η µεταφορά θα συντελέσσουν 
στα τρία τέταρτα των νέων εκποµπών.  
 
Οι γεωγραφικές πηγές νέων εκποµπών θα µετατοπιστούν δραστικά, από τις βιοµηχανικές χώρες 
στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Το µερίδιο των αναπτυσσόµενων χωρών στις παγκόσµιες 
εκποµπές θα περάσει από το 34% που κατέχουν σήµερα στο 47% µέχρι το 2030, ενώ το µερίδιο 
των χωρών της OECD θα ελαττωθεί από 55% σε 43%. Η Κίνα µόνο θα συµβάλει κατά ένα 
τέταρτο στην αύξηση των εκποµπών του CO2, ή µε νούµερα κατά 3,6 δισεκατοµµύρια τόνους, 
απαριθµώντας τις συνολικές εκποµπές της σε 6,7 δισεκατοµµύρια τόνους ετησίως το 2030. 
Ακόµη και τότε, εντούτοις, οι κινεζικές εκποµπές παραµένουν αρκετά κάτω από εκείνες των 
Ηνωµένων Πολιτειών.  
 
Η απότοµη άνοδος στις προβλεπόµενες εκποµπές του σεναρίου αναφοράς, απεικονίζει την 
πρόκληση την οποία καλούνται να αντιµετωπίσουν οι περισσότερες χώρες της OECD για να 
ανταπεξέλθουν στις δεσµεύσεις τους έναντι του πρωτοκόλλου του Kyoto. Οι εκποµπές σε εκείνες 
τις χώρες της OECD που υπέγραψαν το πρωτόκολλο θα φθάσουν σε 12,5 δισεκατοµµύρια 
τόνους το 2010, στο µισό ουσιαστικά των στόχων του πρωτοκόλλου για την περίοδο 2008-2012. 
Πρόκειται δηλαδή περίπου για 2,8 δισεκατοµµύρια τόνους, ή σε ποσοστό 29% επάνω από το 
στόχο. Η Ρωσία, όπως επίσης η Κεντρική και η Ανατολική Ευρώπη, βρίσκονται σε πολύ 
διαφορετική κατάσταση, µε τις προβλεπόµενες εκποµπές αρκετά χαµηλότερες από τις 
δεσµεύσεις που έχουν υπογράψει. Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο, οι χαµηλότερες εκποµπές στη 
Ρωσία, την Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη, γνωστές ως "ζεστός αέρας", µπορούν να 
πωληθούν σε χώρες που έχουν εκποµπές αρκετά υψηλότερες από το στόχο τους. Αλλά ακόµη 
και ο "ζεστός αέρας" δεν θα αρκέσει για να αντισταθµίσει τις εκποµπές που βρίσκονται εκτός των 
συµφωνηθέντων στόχων σε άλλες χώρες. Το άνοιγµα σε γενικές γραµµές θα είναι περίπου 15% 
των προβλεπόµενων εκποµπών για το 2010. Εάν οι Ηνωµένες Πολιτείες, που δεν διατίθενται να 
επικυρώσουν το πρωτόκολλο του Kyoto, αποκλειστούν, το άνοιγµα µειώνεται στο 2%. 
 
Οι τεχνολογίες αποµόνωσης και αποθήκευσης του άνθρακα αντέχουν στη µακροπρόθεσµη 
προοπτική της δυνατότητας καύσης των στερεών καυσίµων χωρίς εκποµπή άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα. Αυτές οι τεχνολογίες, εντούτοις, είναι απίθανο να διαδοθούν σε µεγάλη κλίµακα πριν 
από το 2030. Βρίσκονται σε σχετικά αρχικό στάδιο ανάπτυξης και είναι πολύ δαπανηρές. Εάν οι 
δαπάνες τους θα µπορούσαν να µειωθούν γρηγορότερα από ότι υπολογίζεται στις µελέτες που 
έχουν γίνει, θα επρόκειτω για ένα γεγονός το οποίο θα ασκούσε σηµαντική επίδραση στις 
µακροπρόθεσµες προοπτικές για τον ενεργειακό ανεφοδιασµό. 
 
 
2.3.5 Συµπεράσµατα 
 
Όλες οι παραπάνω προβλέψεις οδηγούν στα ακόλουθα σηµαντικά συµπεράσµατα:  
 

 Η χρήση της παγκόσµιας ενέργειας και οι σχετικές εκποµπές του CO2 θα συνεχίσουν να 
αυξάνονται σταθερά 
 Τα ορυκτά καύσιµα θα αποτελέσουν το 90% του µίγµατος της παγκόσµιας αρχικής 
ενέργειας µέχρι το 2020  – ελαφρώς πιο πάνω από το 1997 
 Τα µερίδια των διαφορετικών περιοχών στις ενεργειακές απαιτήσεις ανά τον κόσµο, θα 

µετατοπιστούν σηµαντικά, µε το µερίδιο των χωρών της OECD να µειώνεται υπέρ των 
αναπτυσσόµενων χωρών 
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 Μια σηµαντική αύξηση θα πραγµατοποιηθεί στο διεθνές εµπόριο της ενέργειας, ιδιαίτερα 
σε εκείνο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (Σχήµατα 2.1 & 2.2) 
 Η εξάρτηση στο εισαγόµενο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο των κύριων περιοχών 
κατανάλωσης, συµπεριλαµβανοµένων των χωρών της OECD και των δυναµικών 
ασιατικών οικονοµιών, θα αυξηθεί ουσιαστικά, ιδιαίτερα στο δεύτερο µισό της περιόδου 
πρόβλεψης (Σχήµατα 2.3 & 2.4) 
 Παρά τις πολιτικές και τα µέτρα στις χώρες της OECD που λαµβάνονται υπόψη στο 
σενάριο αναφοράς, οι σχετικές µε την ενέργεια εκποµπές του CO2 το 2010 θα 
εξακολουθήσουν να είναι σηµαντικά υψηλότερες από εκείνες που απαιτούνται για να 
ανταπεξέλθουν στις δεσµεύσεις τους έναντι του πρωτοκόλλου του Kyoto 
 Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στις αναπτυσσόµενες χώρες θα συντελέσσει 
σχεδόν στο ένα τρίτο της αύξησης στις παγκόσµιες εκποµπές έως το 2020 

 
 

1997

Πετρέλαιο
49%

Γαιάνθρακας
11%

Αέριο
18%

Ηλεκτρισµός
17%

Θερµότητα
4%

ΑΠΕ
1%

5808 Mtoe
 

                          Πηγή: World Energy Outlook [7] 
 

Σχήµα 2.1 Ποσοστά συµµετοχής των καυσίµων στη Συνολική Τελική Παγκόσµια 
Κατανάλωση το 1997 

 
 

2020

Πετρέλαιο
49%

Γαιάνθρακας
8%

Αέριο
18%

Ηλεκτρισµός
20%

Θερµότητα
3%

ΑΠΕ
2%

9117 Mtoe
 

                          Πηγή: World Energy Outlook [7] 
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Σχήµα 2.2 Ποσοστά συµµετοχής των καυσίµων στη Συνολική Τελική Παγκόσµια 

Κατανάλωση το 2020 
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                          Πηγή: World Energy Outlook [7] 
 

Σχήµα 2.3 Παγκόσµια Αρχική Τροφοδοσία Ενέργειας ανά Περιφέρεια το 1997 
 
 

2020

OECD
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Υπόλοιπος 
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11%

13529 Mtoe
 

                          Πηγή: World Energy Outlook [7] 
 

Σχήµα 2.4 Παγκόσµια Αρχική Τροφοδοσία Ενέργειας ανά Περιφέρεια το 2020 
 
 
Αναλυτικότερα: 
 
Το ενεργειακό εµπόριο θα επεκταθεί γρήγορα. Ειδικότερα, οι περιοχές µεγάλης κατανάλωσης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα παρατηρήσουν ουσιαστική αύξηση των εισαγωγών τους. Το 



2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                        Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
                                                                                                                 ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                           2:21 
 

εµπόριο αυτό θα αυξήσει την αµοιβαία εξάρτηση µεταξύ των εθνών. Θα εντείνει ωστόσο τις 
ανησυχίες σχετικά µε την παγκόσµια ευπάθεια στις διακοπές του ενεργειακού ανεφοδιασµού, 
δεδοµένου ότι η παραγωγή συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο σε έναν µικρό αριθµό 
παραγωγών χωρών. Η ασφάλεια του ανεφοδιασµού έχει καταλάβει την πρώτη θέση στην 
ηµερήσια διάταξη της εκάστοτε ενεργειακής πολιτικής. Οι κυβερνήσεις των χωρών εισαγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να αναλάβουν έναν πιό δυναµικό ρόλο όσον αφορά 
στους κινδύνους της ενεργειακής ασφάλειας σχετικά µε το εµπόριο των στερεών καυσίµων. Θα 
πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή στη διατήρηση της ασφάλειας των διεθνών θαλάσσιων 
δρόµων και των διασυνδέσεων γενικότερα. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουν εκ νέου τρόπους για 
να προσδώσουν ποικοιλοµορφία στα καύσιµά τους, όπως επίσης και στις γεωγραφικές πηγές 
των καυσίµων αυτών. Το εναλλακτικό πολιτικό σενάριο της OECD καταδεικνύει τον ισχυρό 
αντίκτυπο που θα µπορούσαν να έχουν στην εξάρτηση των εισαγωγών οι νέες πολιτικές που 
αποσκοπούν στο να συγκρατήσουν τους ρυθµούς αύξησης των ενεργειακών απαιτήσεων και 
στην ενθάρρυνση για την αποµάκρυνση από τα ορυκτά καύσιµα. Οι κυβερνήσεις και οι 
καταναλωτές είναι, εν τούτοις, πιθανό να συνεχίσουν να δέχονται έναν βαθµό κινδύνου σε 
αντάλλαγµα για τα ανταγωνιστικά διατιµηµένα αποθέµατα ενέργειας. 
 
Η απαραίτητη επέκταση της ικανότητας παραγωγής και ανεφοδιασµού θα απαιτήσει την ογκώδη 
επένδυση σε κάθε συναρτώµενο κρίκο της αλυσίδας του ενεργειακού ανεφοδιασµού. Θα 
απαιτηθεί η επένδυση σχεδόν $4,2 τρισεκατοµµυρίων µόνο και µόνο για τη νέα ικανότητα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από τώρα και µέχρι το 2030. Η πραγµατοποίηση της 
επένδυσης αυτής θα απαιτήσει την προσπάθεια εξάλειψης των οποιοδήποτε ρυθµιστικών 
εµποδίων και εκείνων που έχουν σχέση µε την αγορά, καθώς επίσης και τη δηµιουργία ενός 
κλίµατος που να προσεκλύει τις επενδύσεις – ένας αποθαρρυντικός στόχος σε πολλές χώρες 
στον αναπτυσσόµενο κόσµο και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Η µεγαλύτερη επένδυση θα 
απαιτηθεί στις αναπτυσσόµενες χώρες, κάτι που είναι απίθανο να υλοποιηθεί χωρίς µεγάλη 
αύξηση στις κύριες εισροές από τις βιοµηχανικές χώρες.  
 
Οι σχετικές µε την ενέργεια εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα τίθεται ως στόχος να αυξηθούν 
ελαφρώς γρηγορότερα από την κατανάλωση ενέργειας στο σενάριο αναφοράς, παρά τις 
πολιτικές και τα µέτρα που έχουν ληφθεί µέχρι τώρα. Στο εναλλακτικό πολιτικό σενάριο, 
εντούτοις, οι νέες πολιτικές τις οποίες εξετάζουν πολλές χώρες της OECD αυτήν την περίοδο, 
µαζί µε τη γρηγορότερη επέκταση των αποδοτικότερων και καθαρότερων τεχνολογιών, θα 
επετύγχαναν την εξοικονόµηση ενέργειας και θα προωθούσαν τη µεταστροφή στα λιγότερο 
απαιτητικά σε άνθρακα καύσιµα. Αυτές οι εξελίξεις θα σταθεροποιούσαν τελικά τις εκποµπές του 
CO2 στις χώρες της OECD, αλλά µόνο προς το τέλος της περιόδου πρόβλεψης. 
 
Ποσοστό περίπου ίσο µε το ένα τέταρτο του παγκόσµιου πληθυσµού δεν έχει καµία πρόσβαση 
στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ τα δύο πέµπτα στηρίζονται ακόµα κυρίως στην παραδοσιακή 
βιοµάζα για τις βασικές ενεργειακές τους ανάγκες. Αν και ο αριθµός των ανθρώπων χωρίς 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος θα µειωθεί στις επερχόµενες δεκαετίες, ένα προβλεπόµενο 
ποσοστό 1,4 δισεκατοµµύριων ανθρώπων θα είναι ακόµα χωρίς ηλεκτρική ενέργεια µέχρι το 
2030, και ο αριθµός εκείνων που θα χρησιµοποιούν το ξύλο, τα υπολείµµατα συγκοµιδών και τα 
ζωικά απόβλητα ως κύρια καύσιµά τους για το µαγείρεµα και τη θέρµανση, θα αυξηθεί σηµαντικά. 
Για να γίνει δυνατή η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όσους έχουν πραγµατικά την ανάγκη της 
ενέργειας,αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα απόκτησής της, όπως επίσης και για να δοθεί η 
δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες µορφές σύγχρονης ενέργειας, είναι απαραίτητες και ουσιαστικές 
ισχυρότερες κυβερνητικές πολιτικές και συντονισµένη διεθνής δράση. 
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2.4 Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. 
 
Το πετρέλαιο εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό συστατικό του µίγµατος των καυσίµων για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δεκαετίες, συµβάλλοντας κατά 44% στη συνολική κατανάλωση 
ενέργειας, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.5. Από το ποσοστό αυτό, το 70% εισάγεται από τη Ρωσία, 
την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου και τη Νότια Αφρική. 
 
Συντριπτικό ποσοστό της κατανάλωσης πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί στις 
ανάγκες του τοµέα των µεταφορών. Το φυσικό αέριο αποτελεί το πλέον γοργά εξελισσόµενο 
συστατικό του µίγµατος των καυσίµων, του οποίου η διάδοση οφείλεται στο γεγονός ότι είναι 
ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς επίσης και στο ότι έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά το 
δίκτυο άντλησης και διακίνησης αυτού την τελευταία δεκαετία. 
 
Ο µεγαλύτερος ανταγωνιστής του φυσικού αερίου είναι ο λιθάνθρακας, ο οποίος έχει χάσει 
σηµαντικό µερίδιο στην αγορά ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Και ενόσω η πυρηνική ενέργεια 
εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό µέρος της συνολικής ενέργειας της Ευρώπης, το 
µακροπρόθεσµο µέλλον της βιοµηχανίας διαφαίνεται αβέβαιο. Προσπάθειες για σταδιακή 
κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, στη Γερµανία για παράδειγµα, είναι σε εξέλιξη, και έχουν την 
ένθερµη υποστήριξη τόσο του πολιτικού κόσµου, όσο και του λαού. 
 
Ωστόσο, σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι για παράδειγµα η Γαλλία, η πυρηνική ενέργεια 
παρέχει περισσότερη από τη µισή ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται. Μακροπρόθεσµα, η 
ένταξη και η απελευθέρωση της ενέργειας στην Ευρώπη ενδέχεται να θέσει µία ιδιαίτερα σοβαρή 
πρόκληση, πιο σηµαντική και απ’ ότι έχει θέσει η όποια αντιπολίτευση µέχρι τώρα, όσον αφορά 
στη µελλοντική βιωσιµότητα της Ευρωπαϊκής πυρηνικής ενεργειακής βιοµηχανίας. Φθηνότερες 
και ενδεχοµένως λιγότερο επικίνδυνες µορφές καυσίµων, όπως είναι το φυσικό αέριο, θα 
µπορούσαν να υπονοµεύσουν µελλοντικές επενδύσεις για πυρηνικά εργοστάσια. Επίσης, οι 
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, παίζουν ένα µικρό, αλλά αναπτυσσόµενο ρόλο στο ενεργειακό 
µίγµα της Ευρώπης. Καθώς όλο και περισσότερες χώρες επιβάλλουν φόρους για την επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος σε άνθρακα και καινούρια δεδοµένα όσον αφορά στις ανανεώσιµες µορφές 
ενέργειας, αυτές αναµένονται να κερδίσουν ολοένα και µεγαλύτερο έδαφος στην ενεργειακή 
αγορά τα επόµενα χρόνια. 
 
 

Φυσικό αέριο
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15%
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5%

Πυρηνικά
14%
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                          Πηγή: http://energytrends.pnl.gov/eu/eu001.htm [8] 
 

Σχήµα 2.5: Κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιµο στην Ε.Ε. 
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Τον ∆εκέµβριο του 1995, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο: «Μία ενεργειακή 
πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση».  Για την έκδοση αυτού του κειµένου, η Κοινότητα 
εγκαθίδρυσε µία επίσηµη βάση πάνω στην οποία πρόκειται να αναπτύξει µία κοινή, δια-κοινοτική 
ενεργειακή πολιτική. Αν και δύο από τα τρία διεθνή σύµφωνα τα οποία απαρτίζουν τη νόµιµη 
βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη της Κοινότητας για το Κάρβουνο και τον 
Χάλυβα (the European Coal an Steel Community Treaty) του 1951 και η Ευρωπαϊκή Συνθήκη 
της Κοινότητας για την Ατοµική Ενέργεια (the European Atomic Energy Community Treaty) 
του 1957, βασίζονται στη συνεργασία του ενεργειακού τοµέα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν είχε 
ενεργήσει, τουλάχιστον µέχρι προσφάτως, για την ίδρυση µίας κοινής Ευρωπαϊκής ενεργειακής 
πολιτικής. 
 
Σύµφωνα µε τη γνώµη της κοινότητας, µία κοινή ενεργειακή πολιτική θα συντελέσει σε περαιτέρω 
οικονοµική ενοποίηση µέσα στα όρια της Ε.Ε. και θα συνεισφέρει στην πραγµατοποίηση µίας και 
µόνο Ευρωπαϊκής αγοράς. Σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο, η ενεργειακή πολιτική πρέπει να 
πραγµατοποιήσει µέρος των γενικών στόχων της οικονοµικής πολιτικής της Ε.Ε., η οποία 
επικεντρώνεται στην ένταξη και την απελευθέρωση της αγοράς, στοχεύοντας ταυτόχρονα να 
µειώσει στο ελάχιστο τις πολιτικές παρεµβάσεις. Μία Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική θα πρέπει 
να στοχεύει στην ενίσχυση του οικονοµικού ανταγωνισµού και της εξασφάλισης του εφοδιασµού 
στην Ευρώπη, καθώς επίσης και να συνεισφέρει στην επίτευξη των γενικότερων στόχων της Ε.Ε. 
που αφορούν στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Οι σύµβουλοι αποφάσεων του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου έχουν υιοθετήσει το 5ο Πρόγραµµα 
Πλαίσιο, το οποίο δείχνει πιο καθαρά από οποιοδήποτε προηγούµενο επίσηµο έγγραφο την 
αύξουσα σηµασία στενότερων δεσµών µεταξύ των πολιτικών της Ε.Ε. για την ενέργεια, το 
εµπόριο, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. 
 
Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. έχει σα στόχο να τονίσει τα ολοένα και πιο σοβαρά 
περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουν σχέση µε τον ενεργειακό τοµέα, όπως είναι το πρόβληµα 
της αλλαγής του κλίµατος του πλανήτη, και να µετατρέψει την αυξανόµενη αυτή ανάγκη για 
σταθερότητα σε δυνατότητες για παγκόσµια οικονοµική και τεχνολογική ηγεσία [9]. Ο επικρατών 
αυτός σκοπός υποστηρίζεται από δραστηριότητες στους τρεις βασικούς τοµείς της ενεργειακής 
πολιτικής: απελευθέρωση των οργανισµών κοινής ωφέλειας, εξασφάλιση της ενέργειας και 
προστασία του περιβάλλοντος και του κλίµατος. Οι τοµείς αυτοί, συνοπτική περιγραφή των 
οποίων ακολουθεί παρακάτω, αποτελούν τα σηµαντικότερα σηµεία της ενεργειακής πολιτικής της 
Ε.Ε.: 
 
Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασµού: Η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού είναι ο 
δεύτερος βασικός στόχος  της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. Προς το παρόν η Ε.Ε. έχει 
πλησιάσει σχεδόν στο 70% της εξάρτησής της από εξωτερικές πηγές ενέργειας, και η τάση αυτή 
όπως φαίνεται, είναι πιθανό να συνεχιστεί, τουλάχιστον για το προσεχές µέλλον. Καθώς τα Κράτη 
Μέλη της Ε.Ε. συµµετέχουν από το 1970 σε θεσµούς διαχείρισης κρίσιµων καταστάσεων , όπως 
είναι η International Energy Agency (IEA), η Κοινότητα πιστεύει ότι αυτές οι ρυθµίσεις πρέπει να 
επανεξεταστούν και να αναδιαµορφωθούν σύµφωνα µε τις βασικές αλλαγές οι οποίες έχουν λάβει 
χώρα στο πολιτικό τοπίο την τελευταία δεκαετία. 
 
Για παράδειγµα, η ανάπτυξη της κοινής αγοράς και η επέκταση της Ε.Ε., παρέχουν στην Ευρώπη 
µεγαλύτερη ευελιξία στο να µπορεί να ανταποκρίνεται σε διακοπές της παροχής ενέργειας από 
εξωτερικούς προµηθευτές. Παράλληλα, η αύξηση των απαιτήσεων σε πετρέλαιο παγκοσµίως, 
καθώς επίσης και η αναπόφευκτη και θεαµατική επιδείνωση της Ευρωπαϊκής εξάρτησης σε 
εξωτερικές πηγές, τείνουν να εφιστήσουν την προσοχή στην ανάγκη του συντονισµού των 
προσπαθειών για εξασφάλιση της ενέργειας µεταξύ των Κρατών Μελών, όπως επίσης και στη 
συνεργασία αυτών για τη µείωση των από κοινού ενεργειακών ευαισθησιών. 
 
Έτσι, τα θέµατα της πολιτικής της Ε.Ε. που αφορούν στην εξασφάλιση της ενέργειας, είναι να 
διασφαλίσουν επαρκή και σωστό συντονισµό της κοινότητας κατά τη διάρκεια κρίσεων, για τη 
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µείωση του κόστους που µπορεί να επιφέρει µια τέτοια κατάσταση, και να αναπτύξουν ένα 
αποτελεσµατικό ενδο – Ευρωπαϊκό σύστηµα διαχείρισης αποθεµάτων των καυσίµων. 
 
Για να γίνει αντιληπτός αυτός ο στόχος, ενδέχεται να χρειαστεί να αναλυθεί σε δύο στάδια: 
πρώτον, µία αναθεώρηση των αποθεµάτων σε πετρέλαιο που υποχρεούνται να έχουν τα Κράτη 
Μέλη για να βελτιώσουν την ετοιµότητά τους σε ενδεχόµενο µελλοντικό πλήγµα στην αγορά του 
πετρελαίου, και δεύτερον, ο συντονισµός των µέτρων διαχείρισης των αποθεµάτων που 
εξασφαλίζουν την συµβατότητα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Περαιτέρω ενοποίηση των 
ενεργειακών αγορών της Ευρώπης, η οποία θα διευκολύνει την πιο ελεύθερη διακίνηση των 
ενεργειακών πόρων µέσα στην Ε.Ε. θεωρείται σαν ένα επίσης ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο της 
Ευρωπαϊκής πολιτικής για την εξασφάλιση της ενέργειας. 
 
Η Ε.Ε. προσπαθεί επίσης να βρει τρόπους να ενισχύσει την εξασφάλιση της ενέργειας µέσω  
πολιτικών δράσεων που αποσκοπούν στην ποικιλοµορφία του παραγόµενου στα πλαίσια της 
Ε.Ε. µίγµατος καυσίµων, όπως επίσης και των εξωτερικών πηγών παροχής ενέργειας. Η 
Κοινότητα εξετάζει προσεκτικά όλα τα βασικά είδη καυσίµων (ορυκτά, πυρηνικά, ανανεώσιµα) και 
τα βασικά στοιχεία για την ενεργειακή επάρκεια σε µακροπρόθεσµο επίπεδο εξασφάλισης της 
ενέργειας και παροτρύνει τα κράτη µέλη να διατηρήσουν ένα ευρύ portfolio επιλογών ενεργειακού 
εφοδιασµού και να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ευρείας επιλογής σε εσωτερικές ενεργειακές πηγές. 
 
Για παράδειγµα: 
 

• Για να χρηµατοδοτήσει εγχώριες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας η Κοινότητα, το 1991, 
έθεσε ένα στόχο κάποιων MW εγκατεστηµένης αιολικής ισχύος µέχρι και το 2000. 
Ωστόσο, σαν αποτέλεσµα της προόδου στην τεχνολογία που αφορά στην αιολική 
ενέργεια καθώς επίσης και στις δυνατότητες για ανανεώσιµη ενέργεια που προκάλεσε η 
απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς, ο αρχικός στόχος της κοινότητας ξεπεράστηκε 
κατά πολύ µέχρι την αλλαγή του αιώνα. 

• Η ανάπτυξη ενδο – Ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, ενοποιώντας τα συστήµατα 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των δεκαπέντε χωρών µελών της Ε.Ε. και αρκετών 
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης µε τη λεκάνη της Μεσογείου, αποσκοπεί 
στην δηµιουργία ποικιλοµορφίας στις εναλλακτικές επιλογές εφοδιασµού πέρα από τα 
σύνορα της Ε.Ε. Μεγάλα από κοινού έργα κατασκευής αγωγών αερίου µεταξύ των 
χωρών της Ε.Ε. και τη Ρωσία, την Αλγερία και άλλες χώρες, χρηµατοδοτούνται µέσω  
οργάνων της Ε.Ε., περιλαµβάνοντας δάνεια της European Investment Bank και 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Ε.Ε., όπως είναι το PHARE  και το TACIS, τα οποία 
παρέχουν κεφάλαια για την επίτευξη µελετών και συνεργασίας σε τεχνικά ζητήµατα µε 
τρίτες χώρες. 

• Η Ε.Ε. υιοθετεί επίσης τεχνική και πολιτική συνεργασία µε βασικές χώρες – προµηθευτές, 
όπως είναι αυτές που ανήκουν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, σαν µέσο 
διατήρησης καλών διεθνών σχέσεων και εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού. 

 
Απελευθέρωση των οργανισµών κοινής ωφέλειας: Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους 
της ενεργειακής και οικονοµικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η δηµιουργία 
µοναδικής, ενοποιηµένης Ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Προς το παρόν, κάθε ένα από τα 15 
κράτη µέλη βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο στο θέµα της απελευθέρωσης των ενεργειακών του 
βιοµηχανιών, και κάθε κράτος έχει δικά του ενεργειακά ιδρύµατα και ρυθµιστικές δοµές. Η 
Κοινότητα στοχεύει να επεκτείνει κάθε ένα από τους τρεις αυτούς βασικούς τοµείς, την 
ανταγωνιστικότητα, την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και την προστασία του 
περιβάλλοντος, µέσω της κατασκευής ενδο – Ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων. 
 
Βασική δράση που θα βοηθήσει την ανάπτυξη αυτών των δικτύων αποτελεί η αναδιάταξη των 
υπαρχόντων συνόρων µέσα στην κοινότητα, και η εισαγωγή του ανταγωνισµού στις ενεργειακές 
βιοµηχανίες, ιδιαίτερα του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισµού. Άλλοι σηµαντικοί αναπτυξιακοί 
σχεδιασµοί, περιλαµβάνουν: 



2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                        Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
                                                                                                                 ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                           2:25 
 

 
• Την υιοθέτηση το 1996 επίσηµης οδηγίας για Εσωτερική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

επίσηµη αυτή οδηγία επισηµαίνει το πρώτο βασικό βήµα νοµοθετικής φύσης για τη 
δηµιουργία µίας ανοιχτής και ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Υπό την ισχύ του νόµου αυτού, όλα τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να θέσουν κατά ένα 
ποσοστό της τάξης του 25,37% των αγορών τους της ηλεκτρικής ενέργειας στον 
ανταγωνισµό, από τον Φεβρουάριο του 1999. Το άνοιγµα αυτό της ευρωπαϊκής αγοράς 
ηλεκτρισµού είναι σχεδιασµένο να συνεχιστεί µέχρι το 2003, όπου αναµένεται να έχει 
απελευθερωθεί ποσοστό µεγαλύτερο του 80%. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
πολλές χώρες βρίσκονται ήδη αρκετά µπροστά στο πρόγραµµα απελευθέρωσης των 
βιοµηχανιών παραγωγής ηλεκτρισµού, οπότε και µέχρι τον Φεβρουάριο του 2000 
επιτεύχθηκε ο στόχος του 60% των καταναλωτών να µπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τον 
προµηθευτή της ενέργειάς τους.  

• Την υιοθέτηση από το Συµβούλιο των Υπουργών, τον Φεβρουάριο του 1998, της Κοινής 
Θέσης της Ε.Ε. σε θέµατα για την εσωτερική αγορά του φυσικού αερίου. Αυτή η κίνηση 
αποτελεί προποµπό της υιοθέτησης µελλοντικής νοµοθεσίας από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η οποία αφορά στην απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής βιοµηχανίας αερίου. 

 
Η πλήρης απελευθέρωση και ενοποίηση των ενεργειακών αγορών της Ε.Ε. αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα δύσκολο έργο, εξαιτίας των µεγάλων διαφορών στη στάση και τους υπάρχοντες 
θεσµούς µεταξύ των Κρατών Μελών. 
  
Για παράδειγµα, το Ηνωµένο Βασίλειο υπήρξε πρωτοπόρος στο θέµα της απελευθέρωσης της 
ενεργειακής αγοράς. Η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση της βιοµηχανίας ηλεκτρισµού 
ξεκίνησε το 1989 και ολοκληρώθηκε το 1998, επιτρέποντας στους καταναλωτές να επιλέγουν οι 
ίδιοι τους προµηθευτές τους. 
 
Στη Γαλλία από την άλλη, η κυβέρνηση αντιστάθηκε έντονα στις πιέσεις για απελευθέρωση. Το 
95% της παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, παραµένει 
υπό τον έλεγχο µίας και µόνο εταιρίας, της Electricite de France (EDF). Ωστόσο, η διαδικασία της 
ενεργειακής ενοποίησης στην Ευρώπη, περιπλέκεται από προκλήσεις που έχουν σχέση µε τον 
συµβιβασµό των εσωτερικών δοµών, των παραδόσεων και της ιστορίας που χαρακτηρίζει το 
ενεργειακό σύστηµα κάθε Κράτους Μέλους. 
 
Προστασία του Περιβάλλοντος: Ο τρίτος βασικός στόχος της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. 
είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Κοινότητα πιστεύει ότι οι στόχοι του ανταγωνισµού και 
της προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι απαραίτητα αντικρουόµενοι, και ότι πολιτικές που 
υποκινούν τη βιοµηχανία να επενδύσει σε καινούριες, πιο φιλικές προς το περιβάλλον και 
λιγότερο απαιτητικές σε ενέργεια τεχνολογίες (κατά βάση στους τοµείς της ενεργειακής επάρκειας 
και των ανανεώσιµων), θα τους προσδώσουν µάλλον πλεονέκτηµα έναντι προστίµου που 
ενδέχεται να επιβληθεί σε Ευρωπαϊκές Εταιρίες µακροπρόθεσµα. 
 
Για παράδειγµα: 
 

• Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 25 Ιανουαρίου του 1999, υιοθετώντας το 
5ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, εφιστά την προσοχή συγκεκριµένα στις οικονοµικές ευκαιρίες 
παγκοσµίως, που αφορούν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στους τοµείς της 
ενεργειακής επάρκειας και των ανανεώσιµων. Επιπλέον το Πρόγραµµα αυτό 
περιλαµβάνει επιδοτήσεις σαν κίνητρο στην ενεργειακή τεχνολογία και για να βοηθήσει 
την είσοδο των Ευρωπαϊκών Εταιριών στη διεθνή αγορά. 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µέλος του Συνεδρίου Πλαισίου για την αλλαγή του κλίµατος 
και συνυπογράφουσα στο Πρωτόκολλο του Kyoto. Ανάµεσα στις εκβιοµηχανοποιηµένες 
χώρες, η Ε.Ε. έχει επανειληµµένως παίξει ηγετικό ρόλο στην παρότρυνση της υιοθέτησης 
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δράσεων που βασίζονται σε µέτρα πρόληψης, για να επιληφθεί επί του προβλήµατος της 
αλλαγής του κλίµατος. 

 
Η δέσµευση της Ε.Ε. στη σύνοδο για τη Γη στο Ρίο, το 1992, για τη σταθεροποίηση των 
εκλύσεων διοξειδίου του άνθρακα στο επίπεδο του 1990 µέχρι το 2000, αποτέλεσε την 
κίνηση εκείνη η οποία έπεισε τις υπόλοιπες χώρες να δράσουν οµοίως. Μάλιστα, η Ε.Ε. 
ίσως να είναι η µόνη βιοµηχανοποιηµένη περιοχή που βλέπει να πραγµατοποιείται η 
δέσµευσή της αυτή για τη µείωση του άνθρακα, γεγονός στο οποίο συνέβαλλε το κλείσιµο 
των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούσαν µε καύση 
λιθανθράκων στην ανατολική Γερµανία και η εντατική προσπάθεια µεταστροφής από τη 
χρήση λιθανθράκων στη χρήση αερίου στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 
Μεγάλης Βρετανίας. 
 
Παροµοίως, η Ε.Ε. ανέλαβε την πρωτοβουλία στη σύνοδο του Kyoto για το κλίµα το 
1997, να προτείνει δυναµικούς στόχους και χρονοδιαγράµµατα για τη µείωση των 
εκλύσεων στις βιοµηχανοποιηµένες χώρες. Με τη δέσµευσή της για µείωση αυτών κατά 
8% από τα επίπεδα του 1990 µέσα στην περίοδο 2008-2012, η Ε.Ε. υιοθέτησε τον πλέον 
φιλόδοξο στόχο στον εκβιοµηχανοποιηµένο κόσµο. 
 
• Μετά τη σύνοδο για την αλλαγή του κλίµατος στο Kyoto τον ∆εκέµβριο του 1997, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την Στρατηγική της Κοινότητας για την Αλλαγή του 
Κλίµατος, ορίζοντας συγκεκριµένα τις ευθύνες κάθε Κράτους Μέλους για τη µείωση 
των αερίων που επηρεάζουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, υλοποιώντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τη δέσµευση του Kyoto. Κάποια Κράτη Μέλη εξωθήθηκαν σε 
ακραίες µειώσεις εκποµπών, ενώ, προσπαθώντας να πετύχουν καλύτερη οικονοµική 
ευηµερία, οι λιγότερο αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες της Ευρώπης 
διαπραγµατεύτηκαν µεγαλύτερες ανοχές στο θέµα της µείωσης των αερίων του 
θερµοκηπίου, υπό την σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε. Οι ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι 
µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου αποσκοπούν  στην εξάπλωση της ιδέας για 
υιοθέτηση τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας και στην εφαρµογή αυτών στην 
πράξη, καθώς επίσης και στην αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στην παροχή ενέργειας της Ευρώπης, η οποία προς το παρόν συνεισφέρει 
κατά ένα σχετικά µικρό ακόµα ποσοστό. 

• Το 1996 η Κοινότητα πρότεινε φορολογία  για τα επίπεδα άνθρακα στην Κοινότητα, 
αποβλέποντας στο να αποτελέσει αυτή κίνητρο για υψηλότερα επίπεδα 
αποδοτικότητας της ενέργειας, ιδιαίτερα στον βιοµηχανικό τοµέα, και για την 
αντικατάσταση των πηγών ενέργειας µε νέες χαµηλής ή και µηδενικής – αν είναι 
δυνατόν - εκποµπής άνθρακα. Η συγκεκριµένη πρόταση δεν έχει βέβαια υιοθετηθεί 
ακόµη. 

 
Στη σύνοδο για το κλίµα που έλαβε χώρα στο Buenos Aires το 1998, η θέση της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής, όσον αφορά στις δράσεις των εκβιοµηχανοποιηµένων χωρών για την άµβλυνση του 
προβλήµατος της αλλαγής του κλίµατος, την έφερε σε αντιπαράθεση µε άλλες 
εκβιοµηχανοποιηµένες χώρες, και ιδιαίτερα µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Για παράδειγµα, υπήρχε 
διαφορά απόψεων στο θέµα του εµπορίου των εκπεµπόµενων ουσιών και της τεχνικής βοήθειας  
για την ανάπτυξη χωρών µέσω ενός θεσµού µε την ονοµασία Clean Development Mechanism. 
Ενόσω οι ΗΠΑ ευνοούν τη χρήση αυτών των θεσµικών διακανονισµών σαν πρωταρχικά µέσα για 
την επίτευξη των δεσµεύσεων του Kyoto, η Ε.Ε. εµµένει στην άποψή της ότι η χρήση τέτοιων 
διακανονισµών πρέπει να είναι απλά συµπληρωµατική στις εγχώριες δράσεις κάθε 
εκβιοµηχανοποιηµένης χώρας. 
 
Από την άποψη της Ε.Ε., οι εκβιοµηχανοποιηµένες χώρες έχουν την υποχρέωση να 
αναστρέψουν τις τάσεις τους στο θέµα των εκποµπών σε πραγµατοποιήσιµα χρονικά όρια για τα 
δεδοµένα της κάθε µιας, και δε θα πρέπει να στηρίζονται κυρίως στο τι θεωρούν σαν “paper 
credits” άλλες χώρες οι οποίες απέχουν κατά πολύ στα όρια των εκλυόµενων ουσιών. 
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Για την µείωση των εκλύσεων των αερίων του θερµοκηπίου στην Ευρώπη, η Κοινότητα έχει 
προτείνει δράσεις σε σηµαντικούς τοµείς της οικονοµίας. Στον ενεργειακό τοµέα, για παράδειγµα, 
η Ε.Ε. αποσκοπεί στο να διπλασιάσει τη συνεισφορά των ανανεώσιµων µέχρι το 2010. 
 
Για να προάγουν την αυξανόµενη χρήση της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές, 
η Κοινότητα σκοπεύει να υιοθετήσει µία πρόταση για µία πρώτη επίσηµη οδηγία του 
Κοινοβουλίου που να αφορά σε κοινούς κανόνες για υποστήριξη της προσπάθειας για παραγωγή 
της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Ανάµεσα στους όρους της πρότασης αυτής 
πρόκειται να είναι και η απαίτηση από όλα τα Κράτη Μέλη για ένα ελάχιστο ποσοστό ηλεκτρικής 
ενέργειας από “φυσικές” πηγές. 
 
 
 
2.5 Η ενεργειακή πολιτική άλλων σηµαντικών κρατών 
 
2.5.1 Η ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ 
 
Πιθανότατα τα δύο πλέον σηµαντικά θέµατα ενεργειακής πολιτικής τα οποία καλούνται να 
αντιµετωπίσουν αυτή τη στιγµή οι ΗΠΑ, είναι το να κινηθούν προς την απελευθερωµένη 
βιοµηχανία ηλεκτρικής ενέργειας και ο έλεγχος των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου 
(πρωτίστως το διοξείδιο του άνθρακα). Κατ’ επέκταση, τα δύο αυτά θέµατα διαπραγµατεύονται 
χωριστά, αν και είναι προφανές ότι υπάρχουν διασυνδέσεις µεταξύ των. 
  
  

Φυσικό Αέριο
24%

Πυρηνικά
9%

Υπόλοιπα
5%

Λιγνίτης
23%

Πετρέλαιο
39%

  
                                                        Πηγή: http://energytrends.pnl.gov/eu/eu001.htm [8] 
  

Σχήµα 2.6: Κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιµο στις ΗΠΑ 
  
  

Απελευθέρωση των οργανισµών κοινής ωφέλειας: Η πίεση για την απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας των ΗΠΑ είχε σαν αφετηρία το ψήφισµα του νοµοσχεδίου για το ∆ιάβηµα της 
Ενεργειακής Πολιτικής το 1992 και την επακόλουθη έκδοση αυτού στις 24 Απριλίου του 1996: 
Οµοσπονδιακή Ρυθµιστική Ενεργειακή Εντολή της Κοινότητας Νο 888, η οποία απαιτούσε από 
τις εταιρίες ηλεκτρισµού να επιτρέψουν πρόσβαση και άλλων εταιριών παραγωγής ενέργειας στα 
υπάρχοντα δίκτυα µεταφοράς. Ωστόσο, σε αντίθεση µε την επικρατούσα κατάσταση σε πολλά 
άλλα έθνη, η διαδικασία µε την οποία πραγµατοποιείται η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς 
στις Ηνωµένες Πολιτείες, δεν κατευθύνεται από µία επικρατούσα εθνική πολιτική. Μάλιστα, προς 
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το παρόν τουλάχιστον, η κατεύθυνση και η πορεία του στόχου αυτού για την απελευθέρωση της 
αγοράς, καθορίζεται από τις αποφάσεις κάθε πολιτείας, και όχι συλλογικά για τις ΗΠΑ. 
 
Σε εθνικό επίπεδο, παρουσιάστηκαν πέντε βασικά σχέδια νόµου στην 105η Σύνοδο του 
Κογκρέσου για εντατική και διεξοδική υλοποίηση της απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς, 
και τον Μάιο του 1998 η κυβέρνηση Clinton οριστικοποίησε την προσπάθεια αυτή. Για τα 
δεδοµένα των Ηνωµένων Πολιτειών, ένας αναδιαρθρωτικός νόµος για εντατική απελευθέρωση 
των οργανισµών κοινής ωφέλειας, περιλαµβάνει τα εξής: 1ον: να επιτρέπει (και σε µερικές 
περιπτώσεις επιβάλλει) retail wheeling, για παράδειγµα οι πελάτες να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν µόνοι τους τον προµηθευτή της ηλεκτρικής τους ενέργειας, 2ον: να αναµορφώσει 
οριστικά και/ή να καταργήσει αρκετά τµήµατα του Μεταρρυθµιστικού Πολιτικού ∆ιαβήµατος για τις 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες (PURPA), το οποίο είχε εγγυηθεί στους παραγωγείς και τους 
συµπαραγωγείς της ηλεκτρικής ενέργειας µία ανοιχτή αγορά για τον παραγόµενο από αυτούς 
ηλεκτρισµό, και 3ον: να προσπαθήσει να καταργήσει τµήµατα του ∆ιαβήµατος για Ελέγχουσα 
Εταιρία Κοινής Ωφέλειας (PUHCA), η οποία ρυθµίζει οικονοµικές συνδιαλλαγές µεταξύ εταιριών οι 
οποίες έχουν συµφέροντα σε δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Οι έξι βασικές νοµοθετικές 
προτάσεις διαφέρουν κατά πολύ ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο η απελευθέρωση της 
αγοράς πρόκειται να εξαπλωθεί και να πραγµατοποιηθεί σε όλη την έκταση των Ηνωµένων 
Πολιτειών. 
 
Με την ύπαρξη τόσο µεγάλης αβεβαιότητας σε οµοσπονδιακό επίπεδο σχετικά µε τον τρόπο µε 
τον οποίο θα πρέπει να διεξαχθεί η αναµόρφωση της αγοράς, προς το παρόν έχει επιτραπεί στις 
Πολιτείες να σχεδιάσουν η κάθε µία µόνη της την πορεία αυτής της αναµόρφωσης. Πράγµατι, 
κάποιες πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και το Νιού Χάµπσάιρ αποτελούν τους 
πρωτεργάτες της ιδιαίτερα πιεστικής αυτής κίνησης. Στις 31 Μαρτίου του 1998 η Καλιφόρνια ήταν 
η πρώτη πολιτεία η οποία απελευθέρωσε πλήρως τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας, 
επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό στους καταναλωτές να επιλέγουν οι ίδιοι τον τροφοδότη τους σε 
ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, εξαιτίας τεχνικών δυσκολιών στην υλοποίηση του νόµου αυτού, η 
απελευθέρωση και η προσδοκώµενη µείωση των τιµών της ενέργειας, φαίνεται να εξελίσσεται 
σχετικά αργά στην Καλιφόρνια. Αρκετές από τις υπόλοιπες πολιτείες, προς το παρόν, εσκεµµένα 
καθυστερούν την υλοποίηση του στόχου αυτού, θέλοντας να παρακολουθήσουν πρώτα τον 
τρόπο µε τον οποίο η Καλιφόρνια θα ξεπεράσει τα οποιαδήποτε προβλήµατα θα προκύψουν από 
το ιδιαίτερα φιλόδοξο αυτό σχέδιο της απελευθέρωσης. 
 
Αλλαγή του κλίµατος:  Οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής 
ενέργειας στον κόσµο. Αποτελεί επίσης τη µεγαλύτερη πηγή εκποµπών άνθρακα που 
προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Τον Ιούνιο του 1992, οι ΗΠΑ επικυρώσανε µία 
διεθνή συνθήκη µε την οποία επισήµως δεσµεύτηκαν για την σταθεροποίηση των εκποµπών των 
αερίων του θερµοκηπίου στα όρια του 1990, µέχρι το 2000. 
 
Υπάρχουν τρεις βασικές αιτίες που δικαιολογούν την αύξηση των εκποµπών άνθρακα στις ΗΠΑ 
από το 1990. Καταρχάς, εξαιτίας της µεγάλης και απότοµης οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία 
σηµάδεψε γενικότερα τη δεκαετία του 1990, η κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς τα σχετιζόµενα 
µε αυτή εκπεµπόµενα αέρια, αυξήθηκαν. ∆εύτερον, πολλά από τα οφέλη που προσέφερε η 
αποδοτικότητα της ενέργειας τη δεκαετία του 1980 (η οποία προκλήθηκε κατά µεγάλο µέρος από 
τις κρίσεις στις τιµές του πετρελαίου την προηγούµενη δεκαετία), άρχισαν να αυξοµειώνονται 
έντονα. Για παράδειγµα, οι χαµηλές τιµές της βενζίνης υποκινήσανε τους Αµερικανούς πολίτες να 
στραφούν στην αγορά σπορ οχηµάτων, µικρών φορτηγών και άλλων οχηµάτων λιγότερο 
οικονοµικά σε καύσιµα σε σχέση µε τα κοινά µικρά επιβατηγά οχήµατα. Τρίτον, η παραγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας από τις δύο βασικές πηγές των Ηνωµένων Πολιτειών που είναι φιλικές προς 
το περιβάλλον ως προς τα εκπεµπόµενα σωµατίδια, της πυρηνικής και της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, τελµατώθηκε από την αρχή του 1990, οπότε η ολοένα και αυξανόµενη ζήτηση σε 
ενέργεια καλύφθηκε από τη χρήση ορυκτών καυσίµων. 
 
Τον ∆εκέµβριο του 1997 στη σύνοδο του Kyoto για την αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, η 
αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συµφώνησε στη µείωση κατά 7% από τα επίπεδα του 1990 µέσα στο 
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διάστηµα 2008-2012. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Η κυβέρνηση 
Clinton, για να αποδείξει ότι υπάρχει η δυνατότητα να ανταποκριθούν στις δεσµεύσεις που 
ανέλαβαν κατά καιρούς, ανακοίνωσε µία σειρά προγραµµάτων, µεταξύ των οποίων είναι: Το 
Πρόγραµµα ∆ράσης για την Αλλαγή του Κλίµατος του 1993 (µία σειρά 44ων δράσεων που 
στοχεύουν στη µείωση των εκποµπών), η Πρωτοβουλία για ένα εκατοµµύριο ηλιακές στέγες του 
1997 (µία πρωτοβουλία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε ένα εκατοµµύριο στέγες 
στις ΗΠΑ µέχρι το 2010), και η Πρωτοβουλία για Τεχνολογία σχετιζόµενη µε την Αλλαγή του 
Κλίµατος του 1998 (ένα πακέτο αρκετών εκατοµµυρίων δολαρίων, µείωση φόρων και άλλων 
κινήτρων για την ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογιών). Κατά κύριο λόγο, το Αµερικανικό 
Κογκρέσο πήρε αυτές τις πρωτοβουλίες µε αρκετή δυσπιστία, η οποία εν µέρει βασίζεται στη 
διαφωνία µε την Κυβέρνηση ως προς το πόσο επείγουσα και σοβαρή µπορεί να είναι η απειλή 
που δηµιουργείται από την αλλαγή του κλίµατος στην πραγµατικότητα. Το µόνο σηµείο στο οποίο 
φαίνεται ότι δεν υπάρχει διαφωνία µεταξύ των δύο αυτών πλευρών είναι στην ανάγκη για 
περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση σε επιστηµονικό επίπεδο του φαινοµένου της αλλαγής του 
κλίµατος. 
 
 
2.5.2 Η ενεργειακή πολιτική του Καναδά 
 
Η πέµπτη µεγαλύτερη χώρα σε παραγωγή ενέργειας στον κόσµο, ο Καναδάς, έχει πολλές και 
ποικίλες πηγές επιχορηγήσεων. Πρόκειται για µία χώρα που είναι καθαρός εξαγωγέας φυσικού 
αερίου, λιθανθράκων, ηλεκτρικής ενέργειας παραγόµενης σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια, και 
ουρανίου. Οι εξαγωγές του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας κατευθύνονται κατά κύριο λόγο 
και ολοένα σε µεγαλύτερη ποσότητα προς τις ΗΠΑ. 
 
Η ενέργεια συµµετέχει κατά σηµαντικό ποσοστό στην οικονοµική δραστηριότητα της χώρας. Το 
1996, για παράδειγµα, ο ενεργειακός τοµέας απαρτίζονταν κατά 7% από ΑΕΠ και κατά 12% από 
συνολική Καναδική επένδυση. Κατά επαρχίες, ωστόσο, η οικονοµική σχέση είναι διαφορετική, µε 
την ενέργεια να αποτελεί το 25% της οικονοµικής δραστηριότητας στην Αλµπέρτα, η οποία 
παράγει σχεδόν τα 2/3 της συνολικής ενέργειας του Καναδά. Αξιοσηµείωτη παραγωγή έχουν και 
η Βρετανική Κολούµπια, το Κεµπέκ και το Οντάριο. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις των επαρχιακών 
διαµερισµάτων έχουν τη δικαιοδοσία των ενεργειακών πηγών που βρίσκονται στα όριά τους, 
εξαιρώντας µόνο εκείνες που βρίσκονται σε οµοσπονδιακά εδάφη και σε θαλάσσιες περιοχές, τις 
οποίες διαχειρίζεται η οµοσπονδιακή κυβέρνηση. 
 
Αν και απαιτήσεις της ενέργειας και του άνθρακα στον Καναδά µειώνονται σταθερά από τις αρχές 
του 1970, είναι σε επίπεδα συγκρίσιµα µε άλλες χώρες της OECD. Αυτό οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην µεγάλη έκταση της ηπειρωτικής χώρας, στον διάσπαρτο πληθυσµό, στις άφθονες 
ενεργειακές πηγές, στο ιδιαίτερα ψυχρό κλίµα και στην αναπτυγµένη βιοµηχανία που στηρίζεται 
στη χρήση της ενέργειας. Ο Καναδάς είναι η πλέον απαιτητική σε ενέργεια από τις 
εκβιοµηχανοποιηµένες χώρες. 
 
Τα τελευταία χρόνια, δύο είναι τα θέµατα που κυρίως απασχολούν τις ενεργειακές βιοµηχανίες 
του Καναδά. Πρώτον, το γεγονός ότι οι τιµές του πετρελαίου παγκοσµίως εξακολουθούν να είναι 
αρκετά χαµηλές, έχει πλήξει τις πετρελαϊκές εταιρείες, των οποίων τα κέρδη έφτασαν το κατώτερο 
σηµείο τους το 1998. ∆εύτερον, οι συγχωνεύσεις και οι αλλαγές ιδιοκτησίας αυξήθηκαν θεαµατικά 
το 1998, πυροδοτούµενες από την τρέχουσα αναµόρφωση και απελευθέρωση των Καναδικών 
ενεργειακών βιοµηχανιών και από παρόµοιες διαδικασίες συγχώνευσης Αµερικανικών 
ενεργειακών εταιριών, πολλές από τις οποίες κατέχουν αρκετές µετοχές των αντίστοιχων 
Καναδικών. 
 
Η ενεργειακή πολιτική του Καναδά έχει τρεις βασικούς στόχους. Καταρχάς, στοχεύει στην 
υλοποίηση ενός πλαισίου το οποίο προάγει την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και διαχείριση των 
Καναδικών ενεργειακών πηγών. ∆εύτερον, προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι επιπτώσεις που έχει 
στο περιβάλλον η ανάπτυξη του τοµέα της ενέργειας, των µεταφορών και η χρήση αυτών έχουν 
επιληφθεί επαρκώς και υπεύθυνα, και ότι οποιαδήποτε θέµατα έχουν σχέση µε το περιβάλλον 
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ενσωµατώνονται σε όλες τις πολιτικές και τα προγράµµατα εφεξής. Τρίτον, η ενεργειακή πολιτική 
θέλει να εξασφαλίσει ότι οι µελλοντικές γενιές των Καναδών θα έχουν σίγουρη πρόσβαση σε 
επαρκείς ποσότητες ενέργειας για την ικανοποίηση των αναγκών τους, σε λογικές µάλιστα τιµές, 
και ότι  πρέπει να ληφθούν µέτρα για την εξασφάλιση της σωστής χρήσης και της διατήρησης των 
υπαρχόντων πηγών. Ο Κλάδος της Ενεργειακής Πολιτικής που αφορά στις Φυσικές Πηγές 
Ενέργειας του Καναδά αποτελεί την ηγετική οµοσπονδιακή υπηρεσία της ενεργειακής πολιτικής 
και των διεθνών θεµάτων σχετικά µε την ενέργεια. 
 
Τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί δύο ιδιαίτερα σοβαρά θέµατα στα πρακτικά της Καναδικής 
ενεργειακής πολιτικής, όπως επίσης και σε αρκετές ακόµα χώρες που ανήκουν στην OECD. 
Καταρχάς, η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειές της για απελευθέρωση των ενεργειακών 
βιοµηχανιών, µετά από δεκαετίες συνεχούς και πιεστικού κυβερνητικού ελέγχου. ∆εύτερον, η 
αλλαγή του κλίµατος του πλανήτη, η οποία έχει αποδείξει την άµεση σύνδεση που υπάρχει 
µεταξύ ενέργειας και κλίµατος, και η οποία κατέκτησε µόνιµη θέση στα υπό συζήτηση ζητήµατα 
της Καναδικής ενεργειακής πολιτικής. 
 
Αναδιάρθρωση του ενεργειακού τοµέα: Η Καναδική κυβέρνηση προσπαθεί να επιτύχει τους 
στόχους της ενεργειακής της πολιτικής κυρίως µέσω της χρησιµοποίησης των µηχανισµών της 
αγοράς. Ο Καναδάς έχει προσπαθήσει να “προστατέψει” την ενεργειακή του πολιτική από 
κρατικές παρεµβάσεις την τελευταία δεκαετία. Για παράδειγµα, η κυβέρνηση έχει µειώσει τους 
όρους που θα έπρεπε να πληρούνται για την κατοχή δικαιώµατος στις εξελισσόµενες βιοµηχανίες 
πετρελαίου και αερίου, απελευθέρωσε τα τιµολόγια πετρελαίου και αερίου και µείωσε τους 
οµοσπονδιακούς φόρους της ενέργειας. Επίσης διευκόλυνε στη διαµόρφωση συνθηκών 
εξαγωγής πετρελαίου, αερίου και ηλεκτρισµού, εξάλειψε τα υποκατάστατα των καυσίµων και 
αναθεώρησε τις προϋποθέσεις για ξένες επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα. 
 
Οι ενεργειακές βιοµηχανίες του Καναδά – ιδιαίτερα του πετρελαίου και του αερίου – έχουν ήδη 
απελευθερωθεί. Η αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας ηλεκτρισµού, η οποία ξεκίνησε αρκετά 
αργότερα απ’ ότι σε άλλες χώρες, τώρα βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησής της. Εφόσον το 
Σύνταγµα δίνει µικρή δικαιοδοσία στο θέµα της αναµόρφωσης του τοµέα της ενέργειας στην 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση, το όλο θέµα εξαρτάται από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Η δοµή της 
βιοµηχανίας ηλεκτρισµού διαφέρει αισθητά από περιφέρεια σε περιφέρεια, αντανακλώντας έτσι 
για παράδειγµα τις διαφορές που υπάρχουν στις επιχορηγήσεις για τις φυσικές πηγές στα 
διάφορα γεωγραφικά διαµερίσµατα, όπως επίσης και της κατοχής του πλεονεκτήµατος της 
παραγωγής σε επαρχιακό, ιδιωτικό και δηµόσιο επίπεδο. ∆εδοµένης της ανάµειξης της 
κυβέρνησης στην ενεργειακή βιοµηχανία του Καναδά, η αναµόρφωση της ηλεκτρικής ενέργειας 
προχωρά µε βραδείς ρυθµούς σε σχέση µε την απελευθέρωση άλλων ενεργειακών βιοµηχανιών. 
Η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας κυριαρχείται κατά µεγάλο µέρος από το µονοπώλιο 
επαρχιακών οργανισµών κοινής ωφέλειας, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 85% του δυναµικού 
παραγωγής του Καναδά. 
 
Μολαταύτα συνεχίζεται η απελευθέρωση της βιοµηχανίας ηλεκτρισµού του Καναδά, 
καθοδηγούµενη κατά µεγάλο µέρος από την προσδοκία ότι ο µεγαλύτερος ανταγωνισµός θα 
µειώσει τελικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και θα επιτρέψει την ευκολότερη ένταξη στα 
δίκτυα των ΗΠΑ. Ο ανταγωνισµός έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί στον τοµέα της παραγωγής 
αρκετών επαρχιών (όπως για παράδειγµα στην Αλµπέρτα και στην Βρετανική Κολούµπια), και 
βρίσκεται υπό συζήτηση σε αρκετές ακόµα. Η απελευθέρωση έχει επιβραδυνθεί αρκετά στις 
επιχειρήσεις διακίνησης εντός των επαρχιών, εξαιτίας των συνόρων που έχουν τεθεί για την 
πρόσβαση στο δίκτυο. 
 
Το ∆ιάβηµα της Αλµπέρτα για τις ∆ηµόσιες Εταιρίες Ηλεκτρισµού το 1995, δηµιούργησε µία 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά στον τοµέα παραγωγής, θέσπισε τέλη ανάλογα µε την περιοχή και 
δηµιούργησε ένα αποθεµατικό ενέργειας για µικρο-εµπόριο ηλεκτρισµού. Το σχέδιο 
απελευθέρωσης του ηλεκτρισµού του Οντάριο αντικατοπτρίζει µέρος µιας ιδιαίτερα φιλόδοξης 
προσπάθειας για την ενσωµάτωση των Καναδικών και των Αµερικανικών ενεργειακών δικτύων 
σε µία κοινή ανταγωνιστική αγορά και για κεντρίσουν τον ανταγωνισµό και τις εξαγωγές της 
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ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι νέοι νόµοι των ΗΠΑ επιτρέπουν πλέον στις 
Καναδικές εταιρίες να απευθύνονται και να εξυπηρετούν απευθείας πελάτες στις ΗΠΑ. ∆ύο 
Καναδικές εταιρείες κοινής ωφέλειας – στην Αλµπέρτα και στην Βρετανική Κολούµπια – έχουν 
ήδη πάρει άδεια από την Οµοσπονδιακή Ρυθµιστική Επιτροπή Ενέργειας (FERC) των ΗΠΑ για 
να δρουν µε αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο εταιρείες όπως η Ontario Hydro και η Hydro-Quebec δεν 
έχουν πάρει ακόµα αντίστοιχη άδεια από την FERC, εξαιτίας των φόβων που προκαλούσε το 
γεγονός ότι οι εταιρίες αυτές έχουν το µονοπώλιο στον Καναδά, οπότε θα είχαν πλεονέκτηµα 
έναντι των Αµερικανικών παραγωγών ενέργειας. 
 
Αλλαγή του κλίµατος: Ο Καναδάς ήταν µία από τις πρώτες χώρες που επικύρωσαν το Πλαίσιο 
των Θεσµών για την Αλλαγή του Κλίµατος (FCCC) του 1992, κίνηση µε την οποία δεσµεύτηκε στο 
να µειώσει τα αέρια του θερµοκηπίου στα επίπεδα του 1990 µέχρι το έτος του 2000. Επιπλέον, ο 
Καναδάς είναι συνυπογράφουσα χώρα στο Πρωτόκολλο του Kyoto του 1997 για το FCCC και 
στοχεύει στη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου σε επίπεδο χαµηλότερο κατά 
6% από αυτό του 1990, µέσα στη χρονική διάρκεια 2008-2012. Ωστόσο, δεδοµένης της 
δραµατικής αύξησης της χρήσης  της ενέργειας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, 
υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε το κατά πόσο ο Καναδάς θα καταφέρει να ανταποκριθεί σε 
αυτές του τις δεσµεύσεις. 
 
Η πρόσφατη αύξηση στις εκλύσεις των αερίων του θερµοκηπίου στον Καναδά, αποσπά την 
προσοχή από µία σειρά δράσεων που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση για να προάγει την 
αποδοτικότητα της ενέργειας και τις ανανεώσιµες µορφές, σαν απάντηση στην απειλή της 
αλλαγής του κλίµατος του πλανήτη. Για παράδειγµα, η κυβέρνηση εκτιµά ότι αν δεν είχαν 
υλοποιηθεί αυτά τα µέτρα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η χρήση της ενέργειας θα είχε 
αυξηθεί κατά πολύ µεγαλύτερο ποσοστό στο χρονικό διάστηµα 1990-1996 απ’ ότι τελικά 
αυξήθηκε. Αυτές οι µειώσεις στις απαιτήσεις της ενέργειας εκτιµάται ότι µειώσανε κατά µεγάλο 
ποσοστό τα εκλυόµενα αέρια του θερµοκηπίου που σχετίζονται µε την ενέργεια. Πολλά από τα 
θετικά αυτά αποτελέσµατα έχουν αναγνωριστεί σαν συνέπεια των δράσεων που ελήφθησαν χάρη 
στο ∆ιάβηµα για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα του Καναδά, το οποίο επιβλήθηκε το 1993. Το 
∆ιάβηµα αυτό δίνει στην οµοσπονδιακή κυβέρνηση την εξουσία να φτιάξει και να θέσει σε 
λειτουργία νόµους που αφορούν στην αποδοτικότητα και στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 
Χρησιµοποιεί µία ποικιλία µέσων για την κατάστρωση πολιτικής, όπως είναι οι κώδικες και τα 
πρότυπα, ο χαρακτηρισµός της ενέργειας, πρωτοβουλίες σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης και 
προαιρετικά προγράµµατα για την προώθηση µεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας στις 
βιοµηχανίες. Το ∆ιάβηµα αυτό παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση των δράσεων που 
αποφασίστηκαν στο Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Αλλαγή του Κλίµατος, οι οποίες 
αποτελούν το στρατηγικό σχέδιο του Καναδά για την επίτευξη της µείωσης των εκλύσεων των 
αερίων του θερµοκηπίου. 
 
Εναλλακτικά, η Καναδική κυβέρνηση χρηµατοδοτεί µία Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη 
Ανανεώσιµης Ενέργειας (REDI), µε στόχο να υποκινήσει την απαίτηση της αγοράς για συστήµατα 
ανανεώσιµης ενέργειας. Η REDI είναι βασικά µία δράση θέσπισης καθεστώτος στην αγορά, και 
όχι πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης. Βασικός στόχος αυτής και της Στρατηγικής της 
Ανανεώσιµης Ενέργειας είναι να µειώσουν τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου που 
προέρχονται από τις ορυκτές πηγές ενέργειας. Πρόκειται για µία πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον 
Απρίλιο του 1998 και συνεχίστηκε µέχρι τον Μάρτιο του 2001. Στόχευε σε τρεις τύπους 
συστηµάτων: ενεργά φωτοβολταϊκά συστήµατα θέρµανσης, αντλίες υπόγειας θερµικής ενέργειας 
και συστήµατα καύσης βιοµάζας µε υψηλή αποδοτικότητα και µικρές εκποµπές. Η NRCan 
συνεργάστηκε υπό το διάβηµα αυτό µε την βιοµηχανία ανανεώσιµης ενέργειας για να αναπτύξει 
και να υλοποιήσει στρατηγικές αγοράς, για να προωθήσουν µία πρωτοβουλία που θα ενθαρρύνει 
τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν εµπειρία σε συγκεκριµένα συστήµατα ανανεώσιµων µορφών 
ενέργειας και για να υποστηρίξουν οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη υποδοµής της 
ενεργειακής βιοµηχανίας. 
 
Η αλλαγή του κλίµατος πυροδότησε µία δυναµική συζήτηση στον Καναδά που είχε σχέση µε το 
θέµα των υποχρεωτικών από τη νοµοθεσία έναντι των προαιρετικών στρατηγικών δράσης. Οι 
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ενεργειακές βιοµηχανίες του Καναδά, καθοδηγούµενες από τα ισχυρά συµφέροντα των ορυκτών 
καυσίµων της Αλµπέρτα, έχουν µέχρι σήµερα καταφέρει να ασκήσουν πολιτική πίεση στη 
ρυθµιστική αναµόρφωση, πείθοντας την κυβέρνηση να ευνοήσει τις προαιρετικές περικοπές των 
εκλύσεων. Επίσης η οµοσπονδιακή κυβέρνηση υπέγραψε τον Ιανουάριο του 1995 ένα Υπόµνηµα 
Όρων Συµφωνίας (Memorandum of Understanding) µε τον Καναδικό Σύνδεσµο Παραγωγών 
Πετρελαίου, για ένα προαιρετικό πρόγραµµα ελέγχου των εκποµπών. Η συµφωνία  αυτή 
κατακρίθηκε έντονα από τους Καναδούς περιβαλλοντολόγους για έλλειψη σαφήνειας, 
επικαλούµενοι έλλειψη αυστηρών στόχων ή εκτιµήσεων για µελλοντικές µειώσεις των εκποµπών. 
Αν και η κυβέρνηση δήλωσε ότι ενδέχεται να ψηφιστούν αργότερα αυστηρά µέτρα για τη µείωση 
των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, αν αποδειχτεί ότι αυτά τα προαιρετικά 
προγράµµατα δεν επαρκούν, οι πολιτικοί αρχηγοί δήλωσαν επίσης ότι δεν προβλέπεται να 
χρησιµοποιηθούν σαν εναλλακτικές πολιτικές για την αλλαγή του κλίµατος η καθιέρωση φόρων 
για τη βενζίνη και τον άνθρακα. 
 
 
2.5.3 Η ενεργειακή πολιτική της Ιαπωνίας 
 
Σύµφωνα µε την κυβέρνηση της Ιαπωνίας, ο βασικότερος στόχος της ενεργειακής πολιτικής της 
χώρας είναι η ταυτόχρονη επίτευξη της εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού, της 
οικονοµικής ευηµερίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η πιο πρόσφατη δηµοσίευση της 
ενεργειακής πολιτικής της Ιαπωνίας, αναφέρει ότι: Η Ιαπωνία βρίσκεται σε σηµείο λήψης 
σηµαντικών αποφάσεων σε θέµατα που αφορούν την ενέργεια. Τα εµπόδια τα οποία πρέπει να 
ξεπεραστούν δεν είναι σε καµία περίπτωση απλά, και αν δεν αλλάξει ο τρόπος ζωής και το 
κοινωνικο - οικονοµικό σύστηµα, δεν υπάρχει καµία περίπτωση να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. 
Ίσως χρειαστεί να ληφθούν στο µέλλον οδυνηρές αποφάσεις σε θέµατα ενέργειας για τον λαό της 
Ιαπωνίας. 
 
 

Φυσικό Αέριο
10%

Πυρηνικά
15%

Υπόλοιπα
3%

Λιγνίτης
17%

Πετρέλαιο
55%

 
                                                        Πηγή: http://energytrends.pnl.gov/eu/eu001.htm [8] 
 

Σχήµα 2.7: Κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιµο στην Ιαπωνία 
 
 
Εξασφάλιση του Ενεργειακού Εφοδιασµού: Η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού 
αποτελεί εξέχων στόχο της ενεργειακής πολιτικής της Ιαπωνίας, καθώς οι εξαρτήσεις της σε 
εισαγωγές ξεπερνούν το 80% για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε ενέργεια και το 99.7% 
των αναγκών σε πετρέλαιο. Τα µέτρα τα οποία έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα για τη βελτίωση της 
κατάστασης στον τοµέα αυτό, περιλαµβάνουν τα εξής: 
 



2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                        Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
                                                                                                                 ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                           2:33 
 

• Ποικιλοµορφία των τροφοδοτών σε πετρέλαιο, για τη µείωση της εξάρτησης από τις 
χώρες της Μέσης Ανατολής 

• Εξάπλωση της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και άλλων εναλλακτικών του πετρελαίου 
πηγών ενέργειας (π.χ. φυσικό αέριο, λιγνίτη, ανανεώσιµες πηγές), ώστε να µειωθούν οι 
εισαγωγές σε πετρέλαιο. Σαν αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής της ενεργειακής 
πολιτικής της Ιαπωνίας για ολοένα και µικρότερο ποσοστό συµµετοχής του πετρελαίου 
στο εθνικό ενεργειακό µίγµα, σχεδόν διπλασιάστηκε η παραγωγή ενέργειας των 
πυρηνικών εργοστασίων της χώρας στο χρονικό διάστηµα µεταξύ του 1985 και του 1996, 
και η εξάρτηση της σε πετρέλαιο µειώθηκε αισθητά από 80% την εποχή της πετρελαϊκής 
κρίσης, σε µόλις 55% σήµερα. Όµως, το γεγονός ότι από το 1995 και έπειτα 
σηµειώθηκαν αρκετά ατυχήµατα στα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, 
πυροδότησε έντονες αντιδράσεις των πολιτών και σε αρκετές περιοχές έγιναν κινήσεις 
παρεµπόδισης της επέκτασης της πυρηνικής βιοµηχανίας. ∆εδοµένου ότι οι πολιτικές της 
κυβέρνησης σχετικά µε την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και της αλλαγής του 
κλίµατος εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις συνεχείς επεκτατικές δραστηριότητες της 
πυρηνικής ενεργειακής βιοµηχανίας της χώρας, η κυβέρνηση ξεκίνησε νέο αγώνα για την 
ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε το πόσο σηµαντική είναι η πυρηνική ενέργεια για το 
µέλλον της χώρας. Επιπλέον η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να δίνει σαν κίνητρα για τη 
φιλοξενία πυρηνικών εγκαταστάσεων σε ορισµένες περιοχές, την υπογραφή συµβολαίων 
µεταβίβασης των εκτάσεων στις οποίες θα γίνουν οι νέες εγκαταστάσεις 

• Υλοποίηση νέων αυστηρών µέτρων σχετικά µε την αποδοτικότητα της ενέργειας στους 
τοµείς της βιοµηχανίας, των µεταφορών και στον οικιστικό τοµέα 

 
Οικονοµική Ανάπτυξη: Η Ιαπωνία κατέχει ρεκόρ υψηλού ενεργειακού κόστους σε σύγκριση µε 
άλλες εκβιοµηχανοποιηµένες χώρες. Για παράδειγµα, έχει τις υψηλότερες τιµές ηλεκτρικής 
ενέργειας και τις δεύτερες πιο ακριβές τιµές βενζίνης από τις χώρες που ανήκουν στην OECD. 
Αυτά τα ιδιαίτερα υψηλά ενεργειακά κόστη ήταν πιο εύκολο να αντιµετωπιστούν στο παρελθόν σε 
περιόδους οικονοµικής ακµής. Η Ιαπωνική κυβέρνηση, θέλοντας να βγει από το τέλµα της 
παρούσας άσχηµης οικονοµικής κατάστασης, διαπραγµατεύεται την απελευθέρωση σε αρκετά 
θέµατα που έχουν σχέση µε την ενεργειακή οικονοµία, σαν έναν τρόπο για να µπορέσει να 
αυξήσει την οικονοµική της αποδοτικότητα, να ρίξει τις τιµές της ενέργειας, να υποκινήσει 
επιθυµητή οικονοµική ανάπτυξη, και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών 
βιοµηχανιών στον τοµέα των εξαγωγών. Τα τελευταία χρόνια η Ιαπωνία έχει κάνει σηµαντικά 
βήµατα για την απελευθέρωση του ενεργειακού της τοµέα: 
 

• Απελευθέρωση της αγοράς πετρελαίου: Η Ιαπωνία έχει θέσει τα τελευταία χρόνια σε 
εφαρµογή µια σειρά  νόµων και διοικητικών µέτρων, τα οποία σχεδιάστηκαν µε στόχο να 
υποκινήσουν ανταγωνισµό και χαµηλότερες τιµές στις αγορές του πετρελαίου και της 
βενζίνης. Τον Μάρτιο του 1996, η κυβέρνηση ανακάλεσε κάποιους νόµους οι οποίοι 
ουσιαστικά εµπόδιζαν την εισαγωγή διυλισµένων πετρελαϊκών προϊόντων. Επίσης 
αποφάσισε να χαλαρώσει τους περιορισµούς για την ίδρυση νέων πρατηρίων βενζίνης, 
και για πρώτη φορά ενέκρινε τη δοκιµαστική λειτουργία σταθµών πώλησης βενζίνης 
χωρίς υπαλλήλους (αυτοεξυπηρετούµενους).  

• Απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου: Τον Μάρτιο του 1995 τέθηκε σε 
εφαρµογή ο αναθεωρηµένος νόµος για τη βιοµηχανία αερίου. Ο νόµος αυτός 
σχεδιάστηκε µε στόχο να υποκινήσει τον ανταγωνισµό στον τοµέα του φυσικού αερίου. Η 
βασική αλλαγή που έγινε στον νόµο αυτό είχε σα στόχο να επιτρέψει στις επιχειρήσεις 
διανοµής φυσικού αερίου να προµηθεύουν µεγάλους πελάτες και εκτός των ορίων τους. 
Η κυβέρνηση χαλάρωσε επίσης και άλλους περιορισµούς, για να δώσει µε τον τρόπο 
αυτό στις βιοµηχανίες το δικαίωµα επιλογής του τροφοδότη τους. 

• Απελευθέρωση του τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας: Η Ιαπωνία έχει το µεγαλύτερο κόστος 
ενέργειας από οποιαδήποτε άλλη χώρα που ανήκει στην OECD. Η κυβέρνηση της 
Ιαπωνίας, και συγκεκριµένα το Υπουργείο Βιοµηχανίας και ∆ιεθνούς Εµπορίου, 
αποφάσισε ότι ο µόνος τρόπος για να µειωθούν οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι να 
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προβούν στην απελευθέρωση της ενεργειακής βιοµηχανίας και να εκθέσουν τους 11 
µονοπωλιακούς οργανισµούς κοινής ωφέλειας της χώρας σε εθνικό ανταγωνισµό. Για να 
µπορέσει η κυβέρνηση να πραγµατοποιήσει την απόφασή της αυτή, τροποποίησε τον 
Απρίλιο του 1995 το Νόµο για τις Επιχειρήσεις Ηλεκτρισµού. Αυτές οι τροποποιήσεις 
αποτέλεσαν κίνητρο για τη δηµιουργία κοινής αγοράς, η οποία σήµερα βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Σύµφωνα µε αυτές, καταργήθηκαν οι περιορισµοί για την είσοδο των 
Ανεξάρτητων Παραγωγών Ενέργειας στην αγορά παραγωγής και θέσανε τα θεµέλια για 
ενδεχόµενη δηµιουργία ανταγωνιστικής αγοράς σε επίπεδο λιανικής. Ένα κατευθυνόµενο 
από την κυβέρνηση σώµα συµβούλων, το Συµβούλιο για τις Επιχειρήσεις Ηλεκτρισµού, 
είχε προτείνει να απελευθεροποιηθεί εν µέρει η αγορά για τους µεγάλους πελάτες, µέχρι 
το τέλος του 2000. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για απελευθέρωση του τοµέα των 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας έρχονται σε σύγκρουση µε τις ανησυχίες της για την 
εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα, θέµατα τα οποία βασίζονται και τα δύο κατά µεγάλο µέρος στη δηµιουργία νέων 
εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας. Η αντίφαση αυτή µεταξύ των επιθυµητών στόχων της 
ενεργειακής πολιτικής πιστεύεται ότι έχει µεγάλη επίδραση στην αδυναµία της 
κυβέρνησης να ανακοινώσει µε επιτυχία τη θέση και το χρονοδιάγραµµά της για την 
αναµόρφωση και την απελευθέρωση όσον αφορά στους οργανισµούς κοινής ωφέλειας. 

 
Προστασία του περιβάλλοντος: Η µεγαλύτερη περιβαλλοντική ανησυχία της Ιαπωνίας που 
οφείλεται στη χρήση της ενέργειας, είναι η αλλαγή του κλίµατος και οι εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα. Η Ιαπωνική κυβέρνηση, η οποία φιλοξένησε την πρόσφατη Σύνοδο των Εταίρων (COP) 
για τις διαπραγµατεύσεις που αφορούν στο κλίµα, πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν ορισµένα 
αυστηρά µέτρα, σχεδιασµένα µε στόχο τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα της 
χώρας. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν και τα εξής: 
 

• Στη Σύνοδο του Kyoto για την αλλαγή του κλίµατος τον ∆εκέµβριο του 1997, η Ιαπωνία 
δεσµεύτηκε σε µείωση κατά 6% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τα επίπεδα 
του 1990, µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε ετών, από το 2008 µέχρι το 2012. Η Ιαπωνική 
κυβέρνηση πιστεύει ότι το πέρασµα από τη χρήση των λιθανθράκων στη χρήση του 
φυσικού αερίου είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, 
και ότι η µεγαλύτερη αποδοτικότητα στην τελική χρήση της ενέργειας θα αποτελέσει το 
κλειδί στην υπόθεση της µείωσης των εκποµπών από τώρα και µέχρι το 2012. Επίσης η 
κυβέρνηση στηρίζεται στο να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην προσπάθειά της να 
αντεπεξέλθει στις δεσµεύσεις της όσον αφορά στο Πρωτόκολλο του Kyoto τα µέτρα που 
ελήφθησαν για το εµπόριο των εκλυόµενων ουσιών και η Κοινή Υλοποίηση αυτών. Στο 
µεσοπρόθεσµο διάστηµα (2010-2030), η κυβέρνηση πιστεύει ότι η πρόοδος στην 
προσπάθεια για τη δηµιουργία οχηµάτων κινούµενα µε ηλιακή ενέργεια, όπως επίσης και 
η εξέλιξη στην τεχνολογία για παραγωγή θερµότητας από απορρίµµατα, θα αποτελέσουν 
σηµαντικά τεχνολογικά βήµατα που θα βοηθήσουν στη µείωση των αερίων του 
θερµοκηπίου. Μακροπρόθεσµα (2030) πιστεύεται ότι σηµαντικό ρόλο στη µάχη για την 
αλλαγή του κλίµατος θα παίξουν τεχνολογίες βάσει των οποίων θα εγκατασταθούν 
συστήµατα παραγωγής ενέργειας στο διάστηµα, θα αξιοποιείται η βιοµάζα και θα 
αποµονώνονται οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, µε απώτερο στόχο την αξιοποίησή 
του 

• Τον Σεπτέµβριο του 1998, η βιοµηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας 
εξέδωσε µία αναφορά στην οποία υποστήριζε ότι αύξηση της κατανάλωσης της ενέργειας 
στη χώρα µέσα στην επόµενη δεκαετία, θα καταστήσει αδύνατη την υλοποίηση των 
στόχων της κυβέρνησης για µείωση των εκλύσεων του διοξειδίου του άνθρακα. Σύµφωνα 
µε το Κεντρικό Ίδρυµα Ερευνών του Ιδρύµατος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(CRIEPI), το οποίο είναι ένα χρηµατοδοτούµενο ίδρυµα ερευνών σε θέµατα ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι εκλύσεις της Ιαπωνίας σε διοξείδιο του άνθρακα θα είναι κατά 14% πάνω 
από τα επίπεδα του 1990 µέχρι το 2010, και όχι 6% κάτω όπως προστάζει το 
Πρωτόκολλο του Kyoto. Η βιοµηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τονίζει επίσης ότι 
αύξηση στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και περαιτέρω ένταξη συστηµάτων ηλιακής 
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και αιολικής ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας, θα βοηθήσουν σηµαντικά στη µείωση 
των εκποµπών 

• Την 1η Απριλίου του 1997 υϊοθετήθηκε ένα σύνολο αναλυτικών και συγκεκριµένων 
µέτρων σχεδιασµένα για τη επιβράδυνση της αύξησης στη χρήση της ενέργειας και 
ελάττωσή αυτής στο 0% µέχρι το 2000. Τα µέτρα αυτά υπαγόρευαν συγκεκριµένες 
δράσεις που έπρεπε να ληφθούν στον βιοµηχανικό, οικιστικό, διαφηµιστικό και 
συγκοινωνιακό τοµέα, για να αυξήσουν την αποδοτικότητα της ενέργειας 

• Στις 8 Σεπτεµβρίου του 1998, το Ιαπωνικό Κοινοβούλιο πέρασε ένα νόµο ο οποίος 
απαιτούσε από την εθνική κυβέρνηση, τις περιφερειακές και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, 
να παρατάξουν µία σειρά από «σχέδια δράσης» για τη µείωση των αερίων του 
θερµοκηπίου σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της Ιαπωνίας απέναντι στο Πρωτόκολλο του 
Kyoto. Μία σπουδαία άποψη αυτών των σχεδίων θα αποτελέσει η βελτίωση της 
αποδοτικότητας σε κυβερνητικά κτήρια και η αγορά οχηµάτων χαµηλής εκποµπής ρύπων 
για τη χρήση τους από κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη 

 
 
 
2.6 Συµπεράσµατα 
 
Οι ενέργειακοί πόροι της Γης είναι αναµφισβήτητα επαρκείς να ικανοποιήσουν τις αυξανόµενες 
απαιτήσεις για τις επόµενες τρεις τουλάχιστον δεκαετίες. Τα υπάρχοντα ωστόσο µέχρι στιγµής 
στοιχεία προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των αποθεµάτων της ενέργειας, τις 
επενδύσεις στην ενεργειακή υποδοµή, την απειλή της καταστροφής του περιβάλλοντος που 
προκαλείται από την παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας, καθώς επίσης και από την άνιση 
πρόσβαση του παγκόσµιου πληθυσµού στη σύγχρονη ενέργεια. 
 
Παραδοσιακά, οι κύριοι άξονες µιας ενεργειακής πολιτικής, ήταν η ασφάλεια της τροφοδοσίας και 
η εξασφάλιση φθηνότερης τιµής για τις διάφορες µορφές ενέργειας. Σήµερα, οι νέες συνθήκες 
άσκησης πολιτικής πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, και ειδικότερα: 
 

 Τους περιορισµούς που θέτει το περιβάλλον σε τοπικό (π.χ. εκποµπές SOx, NOx) και 
παγκόσµιο (εκποµπές CO2) επίπεδο 

 Τη διεθνοποίηση της οικονοµίας και την άσκηση εξασφάλισης συνθηκών ανταγωνισµού 
της βιοµηχανίας. Η εξασφάλιση του ανταγωνισµού προϋποθέτει, µεταξύ των άλλων, 
ανταγωνιστικές ενεργειακές τιµές και την ανάγκη απελευθέρωσης των αγορών 
ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου 

 Το γεγονός ότι η ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας περνά τώρα µέσα από νέους 
γεωπολιτικούς συσχετισµούς, συναρτάται µε την ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής 
αγοράς και εξαρτάται από τη µεταβαλλόµενη σε διάρθρωση παγκόσµια ζήτηση ενέργειας 

 Την ανάγκη για βελτίωση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών εκ µέρους των επιχειρήσεων παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της 
ενέργειας, σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού 
αερίου, η οποία οδηγεί σε αναδιάρθρωση των εµπορικών στόχων των επιχειρήσεων 

 Την τεχνολογική εξέλιξη, την οποία παρέχει στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και γενικότερα της συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού η διαθέσιµη και 
µάλιστα ραγδαία εξελισσόµενη τεχνολογία (αεριοστροβιλικές µονάδες και µονάδες 
συνδυασµένου κύκλου µε χρήση φυσικού αερίου), η οποία έχει µικρό κόστος ακόµα και 
σε µικρό µέγεθος και είναι λιγότερο ρυπογόνος 

 Τη δυνατότητα που προσφέρει η τεχνολογία των µικρών µονάδων – πακέτων 
συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού µε χρήση φυσικού αερίου καθώς και η 
ωρίµανση της τεχνολογίας στο χώρο των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και µελλοντικά 
οι κυψέλες καυσίµων (Fuel Cells), στην αποκέντρωση της παραγωγής της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η αποκέντρωση αυτή της παραγωγής θα συµβάλλει ουσιαστικά στην 
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απελευθέρωση της αγοράς, γιατί η ύπαρξη πολλών παραγωγών και καταναλωτών 
αποτελεί συστατικό στοιχείο µιας ανταγωνιστικής αγοράς. 

 
Έτσι σήµερα, οι νέες συνθήκες άσκησης εθνικής ενεργειακής πολιτικής χαρακτηρίζονται από την 
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, την ασφάλεια της τροφοδοσίας, και την αυξηµένη 
προτεραιότητα στο περιβάλλον, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 
 
Οι δράσεις που αναλαµβάνονται πρέπει να αξιοποιούν τις δυνατότητες και να αντιµετωπίζουν τις 
εντάσεις που δηµιουργεί η διεθνοποίηση της αγοράς ενέργειας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, και οι 
διεθνείς Συνθήκες για το άνοιγµα των αγορών υπηρεσιών και αγαθών. 
 
 
Λαµβάνοντας πλέον υπόψη όλα τα παραπάνω που αναλύθηκαν στην περίπτωση κάθε χώρας, 
µπορεί να γίνει εµφανές το γεγονός ότι τρεις είναι ουσιαστικά οι σηµαντικότεροι στόχοι που 
λαµβάνονται υπόψη και στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τον σχεδιασµό µιας 
ενεργειακής πολιτικής: 
 

 Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού 
 Η ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τοµέα 
 Η προστασία του περιβάλλοντος 

 
Στα επόµενα κεφάλαια γίνεται αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή καθενός από τους τρεις 
αυτούς στόχους (Κεφάλαια: 3, 4 και 5 αντίστοιχα) 
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3.1 Εισαγωγή 
 
Η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού αφορά και στη βραχυπρόθεσµη και στη 
µακροπρόθεσµη διάσταση της αδιάλειπτης παροχής της ενέργειας. Αυτό κατά συνέπεια σηµαίνει 
να υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης εφοδίων, ακόµα και κατά τη διάρκεια περιόδων αυξηµένης 
ζήτησης, εξαλείφοντας ουσιαστικά τον κίνδυνο κατάρρευσης του συστήµατος βραχυπρόθεσµα και 
εγγυώντας την ύπαρξη αποθεµάτων µακροπρόθεσµα σε προσιτές τιµές. 
 
Το µέληµα σχετικά µε την εξασφάλιση της ενέργειας ήταν προέχον για τους αποφασίζοντες κατά 
τη διάρκεια του 1970 και στις αρχές του 1980, όταν η παροχή της ενέργειας και οι απαιτήσεις 
βρίσκονταν σε αρκετά ισορροπηµένη κατάσταση. Ωστόσο, οι ενεργειακές αγορές συγκλονίστηκαν 
από δύο µεγάλες  αυξήσεις στις τιµές του πετρελαίου. Σαν αντίδραση οι κυβερνήσεις εισήγαγαν 
µία σειρά µέτρων τα οποία σχεδιάστηκαν για να προάγουν την εξασφάλιση της ενέργειας. Αυτά 
τα µέτρα, συν τις υψηλότερες πραγµατικές τιµές της ενέργειας που επικρατούσαν, µείωσαν 
σηµαντικά το ποσοστό της αύξησης της ζήτησης σε ενέργεια σε σχέση µε το ποσοστό αύξησης 
του πραγµατικού ΑΕΠ. 
 
Η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού δεν επιδιώκει να µεγιστοποιήσει την αυτονοµία σε 
ενέργεια ή να ελαχιστοποιήσει την εξάρτηση µιας χώρας, αλλά να ελαττώσει τους κινδύνους που 
κρύβει η εξάρτηση αυτή. Ορίζεται σαν η εξασφάλιση έναντι των κινδύνων που κρύβει ο 
εφοδιασµός. Επίσης µπορεί να οριστεί σαν µία στρατηγική διαχείρησης κινδύνων, η οποία είναι 
συνολική ευθύνη κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και καταναλωτών και η οποία στηρίζεται σε τρία 
βασικά σηµεία. Το πρώτο είναι η αποδοτικότητα της ενέργειας, η οποία αυξάνει την ελαστικότητα 
της ενεργειακής αλυσίδας και παρέχει ένα επιπλέον περιθώριο στην εξασφάλιση, είτε πετυχαίνει 
το ίδιο περιθώριο εξασφάλισης µε µικρότερο όµως κόστος. Το δεύτερο είναι η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, η οποία είναι ζωτικής σηµασίας όσον αφορά στην εξασφάλιση επαρκούς 
παραγωγής και στην χρήση της ενέργειας, σεβόµενη πάντα τα περιβαλλοντικά θέµατα. Το τρίτο 
είναι η βελτιστοποίηση του εφοδιασµού, µε την οποία γίνεται αναφορά βασικά στην 
ποικιλοµορφία ανά καύσιµο και περιοχή και στην υποστήριξη για τη σωστή λειτουργία της 
αγοράς, η οποία θα έπρεπε να αυξήσει τον αριθµό των συµµετεχόντων σε αυτή και κατά 
συνέπεια την ελαστικότητα και την προσαρµοστικότητα του συστήµατος. 
 
Είναι γεγονός πάντως ότι ο εφοδιασµός µπορεί σχεδόν πάντα να αντεπεξέλθει της ζήτησης, αρκεί 
οι τιµές να µπορούν να προσαρµοστούν ανάλογα. Μόνο σε  εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι 
τα εµπάργκο, οι απεργίες ή οι πόλεµοι, καθίσταται αδύνατη η απόκτηση της απαραίτητης 
ενέργειας για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις [10]. 
 
Ένα πρώτο σηµαντικό σηµείο στο θέµα της εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού είναι ένα 
κάποιο ικανοποιητικά σταθερό επίπεδο τιµών, τις οποίες οι πελάτες θα είναι πρόθυµοι και θα 
µπορούν πάνω απ’ όλα να πληρώσουν, και το κατά πόσο, όταν τηρείται αυτή η πρώτη 
προϋπόθεση, υπάρχουν διαθέσιµα ασφαλή αποθέµατα.  Με την πάροδο του χρόνου η τιµή αυτή 
θα πρέπει να προσαρµοστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα οικονοµικά δεδοµένα 
της εποχής, ενώ η ζήτηση ενδέχεται να µειωθεί για περιβαλλοντικούς και άλλους λόγους. Οι 
προσαρµογές σε καταστάσεις κρίσεως είναι δύσκολο να επιτευχθούν άµεσα και γρήγορα, το 
µεγάλο κόστος των οποίων δυσχεραίνει το έργο αυτό ακόµα περισσότερο. 
 
Η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού, ανταποκρινόµενη σε αυτήν την επιθυµία για σχετικά 
σταθερές τιµές µε την πάροδο του χρόνου, µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη, το περιεχόµενο 
καθενός από τα οποία καλύπτεται από τα εξής ερωτήµατα [11]: 
 

1. Υπάρχουν αρκετά κίνητρα για την παραγωγή ενός portfolio συµβολαίων για εφοδιασµό 
καυσίµων, έχοντας ήδη εγκατεστηµένους αρκετούς σταθµούς παραγωγής, διυλιστήρια 
και γενικότερα κατάλληλη υποδοµή; 

2. Θα υπάρχει επαρκές capacity margin στα δίκτυα του αερίου, του ηλεκτρισµού και του 
πετρελαίου τα οποία πρέπει να κατασκευαστούν; 
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3. Θα υπάρχει επαρκής ποικιλοµορφία πηγών καυσίµων; 
 
Είναι επίσης αναγκαία µια περαιτέρω διάκριση της ασφάλειας του ενεργειακού ανεφοδιασµού  σε 
βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη: 
 
1. Η βραχυπρόθεσµη εξασφάλιση του εφοδιασµού καλύπτει τις απαιτήσεις ώστε να 

αποφεύγονται οι ελλείψεις και οι διακοπές της παροχής ενέργειας (κυρίως του πετρελαίου και 
του φυσικού αερίου) στους χρήστες, οι οποίες προκαλούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις, 
όπως είναι οι πολιτικές ή οι στρατιωτικές συρράξεις. Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει διάφορα µέτρα 
εκτάκτου ανάγκης, τόσο στο εσωτερικό της όσο και εκµεταλλευόµενη την ιδιότητα µέλους της 
στην ΙΕΑ, για να µπορέσει να αντεπεξέλθει σε τέτοιες απρόβλεπτες εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει επίσης αναλύσει τις πολιτικές σχετικά µε την κατοχή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στα κράτη µέλη και έχει προβεί σε συστάσεις για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης και των πολιτικών διάθεσης αποθεµάτων.   

2. Η µακροπρόθεσµη εξασφάλιση του εφοδιασµού αναφέρεται στην ικανότητα της ενεργειακής 
βιοµηχανίας να εγγυηθεί έναν ικανοποιητικό και αξιόπιστο ενεργειακό ανεφοδιασµό σε 
µακροπρόθεσµο επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει αναπτύξει µία πλήρη και 
εντυπωσιακή εξάρτηση εξωτερικών ενεργειακών προγραµµάτων και συµφωνιών για να 
εξασφαλίσει τέτοιου είδους προµήθειες. Στην επίτευξη αυτού του στόχου θα συµβάλουν 
επίσης και άλλες πολιτικές, σχεδιασµένες µε σκοπό να βελτιώσουν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, να ενθαρρύνουν την εξοικονόµηση ενέργειας και να προωθήσουν τη χρήση 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

 
Η µακροπρόθεσµη εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού αποτελεί µία ιδιαίτερη ανησυχία, 
καθώς η παραγωγική ικανότητα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των στερεών καυσίµων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να µειωθεί κατά τη διάρκεια των επερχόµενων δεκαετιών, 
την ίδια στιγµή που οι ενεργειακές απαιτήσεις προβλέπεται να αυξηθούν (ιδιαίτερα για το φυσικό 
αέριο στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για το πετρέλαιο στον τοµέα των 
µεταφορών). Ουσιαστική επίπτωση θα αποτελέσει η αναµενόµενη αύξηση στις εισαγωγές 
πετρελαίου και φυσικού αερίου από πηγές εκτός της Ε.Ε., πιθανότατα υπό µορφή ακατέργαστου 
πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και φυσικού αερίου από τη Ρωσία και την πρώην Σοβιετική 
Ένωση. Ενδεχοµένως να γίνει αισθητή η ανάγκη για την ανεύρεση νέων πηγών αερίου και 
πετρελαίου. 
 
Σαν µακροπρόθεσµα µέτρα εξασφάλισης του ανεφοδιασµού, οι διάφορες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. 
– και όχι µόνο - έχουν έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό να προωθήσουν το διεθνές ενεργειακό εµπόριο 
και τις επενδύσεις, να αυξήσουν τον αριθµό των ενεργειακών διασυνδέσεων, να παρέχουν 
εσωτερικές ροές επενδύσεων στους παραγωγούς ενέργειας που επιδιώκουν να αναπτύξουν 
νέους τοµείς πετρελαίου και φυσικού αερίου και να παρέχουν µέτρα προστασίας διακίνησης και 
επένδυσης, τα οποία θα ωφελήσουν τόσο τον ενεργειακό παραγωγό και τον καταναλωτή. 
 
Η προσπάθεια να απελευθεροποιηθούν οι αγορές ενέργειας της Ε.Ε. µε την προτροπή 
µεγαλύτερου ανταγωνισµού, ιδιαίτερα στη µεταφορά και στη διανοµή της ενέργειας στα 
διασυνδεδεµένα συστήµατα, είναι από µόνη της ένας τρόπος αύξησης του επιπέδου διασύνδεσης 
µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ της E.Ε. και των εξωτερικών προµηθευτών της. Εαν αυτός 
ο ανταγωνισµός µεταφράζεται ή όχι σε καθαρό κέρδος όσον αφορά στην ασφάλεια του 
ανεφοδιασµού, είναι ερώτηµα υπό αµφισβήτηση. Σαφώς, όσο πιο αναπτυγµένο είναι το επίπεδο 
των ενεργειακών διασυνδέσεων µεταξύ των χωρών, τόσο ευκολότερος γίνεται ο διαµοιρασµός 
των εσωτερικών ενεργειακών πόρων και των στρατηγικών αποθεµάτων. Η ενσωµάτωση των 
εθνικών ενεργειακών συστηµάτων των ευρωπαϊκών χωρών, εποµένως, προωθεί ταυτόχρονα ένα 
µεγαλύτερο επίπεδο εθνικής ενεργειακής ασφάλειας, τόσο για κάθε χώρα αυτόνοµα, όσο και για 
όλες εκείνες που συνδέονται στο διασυνδεµένο σύστηµα συνολικά. 
 
Εντούτοις, οι πολέµιοι της άποψης αυτής υποστηρίζουν ότι αντίθετα, ο µεγαλύτερος 
ανταγωνισµός στον τοµέα των µεταφορών µειώνει την πιθανότητα νέων επενδύσεων, επειδή τα 
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οικονοµικά είναι λιγότερο ευνοϊκά σε ένα ανοικτό σύστηµα πρόσβασης απ’ ότι είναι στο 
περιορισµένο σύστηµα το οποίο έχει αντέξει µέχρι σήµερα. Μεγαλύτερος ανταγωνισµός θα 
µπορούσε ακόµα να οδηγήσει σε µεγαλύτερες απαιτήσεις, γεγονός το οποίο δεν εξυπηρετεί τους 
στόχους της εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού. 
 
 
 
3.2 Εξωτερική εξάρτηση: σχέσεις µε τις προµηθεύτριες χώρες και γεωπολιτικές  
      εξελίξεις 
 
Η ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε. από εξωτερικές πηγές φτάνει σήµερα σε ποσοστό περίπου 50%. 
Χωρίς τη θέσπιση απαιτούµενων και απαραίτητων µέτρων, ο βαθµός αυτός εξάρτησης θα 
µπορούσε να αυξηθεί σε περίπου 70%, 80%, και 90% µέχρι το 2020 αντιστοίχως για το φυσικό 
αέριο, τον άνθρακα και το πετρέλαιο. Το φαινόµενο αυτό της αυξανόµενης ενεργειακής εξάρτησης 
της Ε.Ε. από το εξωτερικό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αναλυθεί υπό το φως των 
πολιτικών κινδύνων που αντιµετωπίζουν ορισµένες προµηθεύτριες χώρες ή χώρες διέλευσης των 
πρώτων υλών, αλλά και υπό το πρίσµα της αύξησης της παγκόσµιας ενεργειακής κατανάλωσης. 
Όπως προβλέπεται, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, θα υπάρξει εκ νέου στενότητα της ενεργειακής 
προσφοράς και θα επικρατήσουν τάσεις ανόδου των ενεργειακών τιµών. 
 
Η ασφάλεια του ανεφοδιασµού αντιπροσωπεύει, ως εκ τούτου, σηµαντικότατο πρόβληµα, το 
οποίο καλείται να λύσει η ενεργειακή πολιτική. Εκείνο το οποίο χρειάζεται κατά κύριο λόγο είναι η 
υποστήριξη της διαφοροποίησης και της ελαστικότητας των εσωτερικών και των εισαγόµενων 
πόρων, τόσο µε την προώθηση της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όσο και µε 
την ολοένα και εντονότερη ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών. 
 
Η ασφάλεια του ανεφοδιασµού θα µπορούσε επίσης να τονωθεί µε τη στενότερη συνεργασία µε 
τρίτες χώρες και µε τη δηµιουργία ενός συστήµατος το οποίο θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται 
µε ταχύτατο και ελαστικό τρόπο στην απότοµη και ξαφνική διακοπή της προµήθειας ενεργειακών 
πόρων, ιδίως όσον αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η Ε.Ε., όπως και κάθε χώρα 
άλλωστε, συνεχίζει την πορεία της σε έναν κόσµο όλο και περισσότρο συνδεδεµένο και 
αλληλεξαρτηµένο. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι τα διάφορα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται, για παράδειγµα σχετικά µε τους όρους πρόσβασης των ενεργειακών προϊόντων 
στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και τις δυνατότητες προσπέλασης που έχουν οι ενεργειακές 
εταιρείες της Ευρώπης στις αγορές τρίτων χωρών. Εποµένως, πρέπει γενικά να δοθεί ακόµη 
µεγαλύτερη προσοχή στο σχεδιασµό της ενεργειακής πολιτικής όσον αφορά στο θέµα των 
εξωτερικών σχέσεων, ώστε να είναι δυνατή η εύρεση κατάλληλων λύσεων και δράσεων οι οποίες 
θα µπορούσαν να οδηγήσουν στη µείωση της συνεχώς αυξανόµενης εξωτερικής εξάρτησης, 
ιδιαίτερα σήµερα που πολλά ενεργειακά προβλήµατα έχουν πάρει διεθνείς διαστάσεις. 
 
 
 
3.3 Μακροπρόθεσµη και βραχυπρόθεσµη ασφάλεια του ανεφοδιασµού -  
      ποικιλοµορφία 
 
Είναι σηµαντικό να είναι σαφές τι ακριβώς σηµαίνει ασφάλεια ανεφοδιασµού στον τοµέα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι µια µορφή τελικής ενέργειας που 
χρησιµοποιεί τις πηγές αρχικής ενέργειας ως πρώτη ύλη, τις οποίες επεξεργάζεται και 
µετασχηµατίζει σε χρήσιµη τελική µορφή ενέργειας. Αυτό σηµαίνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια 
συµβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια τελικά (µέσω της δυνατότητάς της για αντικατάσταση και 
διαφοροποίηση) καθώς επίσης και ότι, όσον αφορά στο ζήτηµα της ασφάλειας του 
ανεφοδιασµού, ουσιαστικά πρόκειται για διασφάλιση της τροποποίησης των µορφών ενέργειας. 
Η ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασµού, πρέπει να διακριθεί στις εξείς τρείς κατηγορίες [12]:  
 

 Βραχυπρόθεσµη ασφάλεια του ανεφοδιασµού (δηλ. αξιοπιστία συστηµάτων ) 
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 Μακροπρόθεσµη ασφάλεια του ανεφοδιασµού (δηλ. επαρκής επένδυση όσον αφορά στη 
χωρητικότητα) 
 Ασφάλεια πρωτογενούς ενεργειακού ανεφοδιασµού (δηλ. διαφοροποίηση 

(ποικιλοµορφία)) 
 
 
3.3.1 Βραχυπρόθεσµη ασφάλεια του ανεφοδιασµού 
 
Η βραχυπρόθεσµη ασφάλεια του ανεφοδιασµού, ή διαφορετικά η αξιοπιστία των συστηµάτων, 
αναφέρεται ουσιαστικά στη βραχυπρόθεσµη ικανότητα της ενεργειακής βιοµηχανίας να µπορεί να 
καλύπτει πάντα τις απαιτήσεις. Στο παρελθόν, οι κυβερνήσεις καθόριζαν συχνά τα επίπεδα 
αξιοπιστίας για µεγάλα µέρη της βιοµηχανίας και αυτά τα πρότυπα ήταν, σε µερικές περιπτώσεις, 
πολύ αυστηρά. Επιπλέον, ο καθορισµός αυτών πραγµατοποιούνταν υποθέτοντας ότι ουσιαστικά 
όλοι οι πελάτες απαιτούν τα ίδια επίπεδα αξιοπιστίας. 
 
Η απελευθέρωση της αγοράς αλλάζει πλήρως την προοπτική σε αυτά τα ζητήµατα. Αυτό 
συµβαίνει επειδή µετατοπίζεται πλέον η λήψη της απόφασης από τις κυβερνήσεις στους φορείς 
της αγοράς και δηµιουργείται ένα "από κάτω προς τα επάνω" και όχι "από επάνω προς τα κάτω" 
πλαίσιο λήψης αποφάσεων, στο οποίο  – για πρώτη φορά  – οι τελικοί χρήστες, οι οποίοι 
βρίσκονται στο κατώτατο σηµείο, µπορούν να συµµετέχουν στη λήψη της απόφασης µαζί µε τους 
παραγωγούς. Το ζήτηµα εποµένως είναι πώς αυτοί οι φορείς της αγοράς θα λάβουν τις 
αποφάσεις τους και πώς να καθορίσουν την υπόλοιπη πολιτική αρµοδιότητα σε µια 
απελευθεροποιηµένη αγορά για να εξασφαλίσουν ότι ο βασικός στόχος της δηµόσιας πολιτικής, 
δηλαδή ο στόχος της ασφάλειας του ανεφοδιασµού, επιτυγχάνεται εν τέλει. Συγκεκριµένα, το 
ζήτηµα προκύπτει από το εάν υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουν οι κυβερνήσεις να καθορίζουν την 
ασφάλεια του ανεφοδιασµού και να καθορίζουν τα επίπεδα αυτού, ή να αφήνουν απλά τις αγορές 
να τα καθορίζουν µέσω της αλληλεπίδρασης της προσφοράς και της ζήτησης. 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι οι ανάγκες των πελατών θα 
είναι διαφορετικές και, ειδικότερα, ότι µερικοί πελάτες ενδέχεται να χρησιµοποιούν αδιάλειπτα την 
παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποδοτικότητα απαιτεί οι προµηθευτές να προσφέρουν τις 
κατάλληλες επιλογές των αδιάλειπτων υπηρεσιών και των σχετικών τιµών σε όλους τους 
καταναλωτές που επιθυµούν να τις έχουν. Τέτοιες συµφωνίες σχετικά µε τις τιµές παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στο να φτάσει ένα σύστηµα ή όχι στην αιχµή του (υπό τον όρο ότι µπορεί να 
εξασφαλιστεί ότι οι συνεχείς καταναλωτές χάνουν την αδιάλειπτη παροχή της ενέργειάς τους σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης). 
 
Στο ανταγωνιστικό µέρος µιας απελευθεροποιηµένης αγοράς, υπάρχει ένα σηµαντικό 
πλεονέκτηµα για τους καταναλωτές στους οποίους αφήνεται το να καθορίσουν οι ίδιοι τη 
δέσµευσή τους µε κατάλληλο συµβόλαιο  για ανεφοδιασµό ηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία θα 
πρέπει να εξισορροπήσουν τα ζητήµατα της τιµής και της ασφάλειας. Κατά συνέπεια, µπορεί να 
επιθυµούν να έχουν συµβόλαια τα οποία προστατεύουν την ασφάλεια καθορίζοντας µια 
"µακροπρόθεσµη" τιµή (δηλ., µια τιµή που προστατεύεται σε ενδεχόµενη αστάθεια στην αγορά) 
συν την πληρωµή κάποιας ποινικής ρήτρας για τη µη παράδοση. Υπάρχει, εντούτοις, ένα 
σηµαντικό ζήτηµα  – όχι ακόµα πλήρως δοκιµασµένο, επειδή οι απελευθεροποιηµένες αγορές 
δεν είναι ακόµα κοινές  – σχετικά µε τις επιλογές των καταναλωτών και µε το εάν θα τείνουν 
µελλοντικά να υιοθετήσουν τη µέθοδο των "λιγότερων δαπανών" υποτιµώντας τη σηµασία που 
έχει η εξασφάλιση του ανεφοδιασµού.Ουσιαστικά πρόκειται για το εάν οι καταναλωτές εκτιµούν 
πλήρως την αντιστάθµιση που υφίσταται µεταξύ των τιµών και της ασφάλειας. Αυτό µπορεί να 
αποτελεί προς το παρόν ένα µεταβατικό ζήτηµα, αλλά απαιτεί διαρκή παρακολούθηση, εξαιτίας 
της υποκείµενης σηµασίας που έχει στην αποτελεσµατική ασφάλεια. 
 
Στο µη ανταγωνιστικό µέρος της αγοράς, δηλ. για τους καταναλωτές που δεν έχουν καµία 
πρόσβαση στο ανταγωνιστικό τµήµα (παθητικοί καταναλωτές), το ζήτηµα είναι διαφορετικό. Οι 
κυβερνήσεις ενδέχεται  και πράγµατι συµφωνούν ότι τέτοιοι καταναλωτές πρέπει να 
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προστατευθούν από τις ακούσιες µειώσεις της αξιοπιστίας του ανεφοδιασµού. Εάν η 
διαµόρφωση των τιµών αποτελεί µέρος του γενικότερου ρυθµιστικού συστήµατος, γίνεται 
ιδιαίτερα αισθητή η ανάγκη για προσοχή, επειδή οι προµηθευτές έχουν µε τον τρόπο αυτό 
κίνητρο για να µειώσουν την ποιότητα υπηρεσιών τους. 
 
Για εκείνους τους καταναλωτές που θέλουν συνεχή ανεφοδιασµό, έχει προταθεί να καθορίζονται 
τα επίπεδα των υπηρεσιών στις δηµόσιες άδειες ανεφοδιασµού ηλεκτρικής ενέργειας. Μια 
εναλλακτική λύση θα ήταν για το ρυθµιστή να καθορίσει µια τιµή ανά µη-παραδοθείσας τελικά 
κιλοβατώρας και να υποχρεώσει τον προµηθευτή να πληρώσει αποζηµίωση για τα ελλείµµατα 
ανεφοδιασµού βάσει των στοιχείων αυτών. 
 
Μια άλλη πτυχή της αξιοπιστίας των συστηµάτων αποτελεί η παροχή βοηθητικών υπηρεσιών 
που χρειάζονται για τη  διατήρηση της τάσης και της συχνότητας του συστήµατος, καθώς και για 
την επανεκκίνηση του συστήµατος σε περίπτωση κατάρρευσης. Οι υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει 
να διατιµηθούν ως ανεξάρτητες της υπηρεσίας του ανεφοδιασµού της ηλεκτρικής ενέργειας, 
επειδή οι βοηθητικές υπηρεσίες απαιτούν τη συνεργασία µε το δίκτυο, ενώ οι ίδιες γεννήτριες 
µπορούν και ανταγωνίζονται στο θέµα του ανεφοδιασµού ανά κιλοβατώρα ενέργειας. Η 
τιµολόγηση αυτών των υπηρεσιών ενδέχεται να χρειαστεί ρυθµιστικό έλεγχο, αν και δεν έχουν – 
ακόµα τουλάχιστον – σηµειωθεί κρούσµατα κατάχρησης. Στην πράξη, είναι θεµιτό να 
αποφευχθούν ζητήµατα σύγκρουσης µεταξύ ανταγωνισµού και αξιποιστίας των συστηµάτων. 
 
 
3.3.2 Μακροπρόθεσµη ασφάλεια του ανεφοδιασµού 
 
Η πτυχή αυτή του ανεφοδιασµού αναφέρεται ουσιαστικά στην ικανότητα του ενεργειακού τοµέα 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο παρελθόν, στις µη απελευθεροποιηµένες αγορές, ο 
τοµέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είχε την τάση να προσπαθεί να διατηρεί µεγάλα 
αποθέµατα, περισσότερο και από το 20% της συνολικής παραγωγής. Κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε 
αποδοτικό, ούτε βιώσιµο σε µια απελευθεροποιηµένη αγορά. 
 
Και πάλι προκύπτει το ζήτηµα εάν η αγορά µπορεί επαρκώς να παρέχει τα κίνητρα για τον 
εφοδιασµό της ή εάν υπάρχει ανάγκη κυβερνητικής επέµβασης. Μακροπρόθεσµα, η ανησυχία 
που δηµιουργείται είναι ότι οι επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα µπορεί να µην είναι 
επαρκείς ώστε να µπορούν να ικανοποιούνται οι ανάγκες των καταναλωτών, να µπορεί δηλαδή 
να καλύπτεται η µέγιστη ζήτηση. Ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται οι προµηθευτές θα αλλάξει, 
δεδοµένου ότι ο ρυθµιστικός κίνδυνος (εάν και όταν θα διατεθούν οι ανάλογες δαπάνες) θα 
αντικατασταθεί από τον κίνδυνο που συνεπάγεται η γενικότερη λειτουργία της αγοράς. ∆εν θα 
είναι δυνατό πλέον να χρεώνονται αυτόµατα οι υπερβάσεις κόστους στους καταναλωτές. Θα 
τιµωρούνται επίσης τα utilities εάν υπερεκτιµήσουν τον προγραµµατισµό των απαιτήσεων, και η 
κατασκευή µεγάλων εγκαταστάσεων κατά πολύ πριν την αύξηση των αναγκών σε τέτοιο επίπεδο 
θα οδηγήσει σε υπερβολικό κόστος, το οποίο οι ανταγωνιστές µπορούν να περικόψουν. Τα 
παραπάνω υποδεικνύουν ουσιαστικά ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα µετατραπεί τελικά σε µια 
"κανονική" αγορά µε έναν "κανονικό" επιχειρηµατικό κύκλο. Το ερώτηµα που τίθεται στο σηµείο 
αυτό είναι το κατά πόσο το γεγονός αυτό είναι συµβατό µε την απαίτηση να καλύπτονται πάντα 
και αδιάλειπτα οι απαιτήσεις. 
 
Σε γενικές γραµµές, ο µηχανισµός των τιµών χρησιµεύει στο να περιορίσει την ποσότητα που 
απαιτείται για τον διαθέσιµο ανεφοδιασµό, και να δώσει έναυσµα για επενδύσεις. Εντούτοις, ο 
έντονος επιχειρηµατικός κύκλος θα µπορούσε να προκαλέσει αστάθεια των τιµών σε µεγάλο 
βαθµό, και αν µια τέτοια κατάσταση έφτανε πλέον σε ακραία κατάσταση, ο αποκλεισµός των 
κινδύνων µέσω των συµβάσεων για τις διαφορές θα µπορούσε ενδεχοµένως να γίνει αδύνατος. 
Επιπλέον θα υπήρχε µια πραγµατική ανησυχία ως προς το εάν θα πραγµατοποιούταν τελικά 
επενδύσεις σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
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3.3.3 Ασφάλεια των πρωτογενών καυσίµων (ποικιλοµορφία) 
 
Η ποικιλοµορφία των πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα η εκµετάλλευση νέων και ανανεώσιµων 
πηγών, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, µέσω της 
αύξησης της προσφοράς σε ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και σε ότι αφορά τη συµβολή της πυρηνικής 
ενέργειας, όπως και διάφορων άλλων πόρων, στο βαθµό που οι πηγές αυτές είναι οικονοµικά 
ανταγωνιστικές. 
 
Το ερώτηµα σχετικά µε τον βαθµό ποικιλοµορφίας [13] που αναπτύσσεται στις 
απελευθεροποιηµένες αγορές, παραµένει, ωστόσο, ακόµα αναπάντητο. Οι προµηθευτές, οι 
οργανισµοί προώθησης της ενέργειας ή οι νέοι παραγωγοί, θα είναι δεσµευµένοι µέσω 
συµβολαίων ως προς τους τελικούς καταναλωτές, για να παραδώσουν την ενέργεια ανάλογα µε 
τις προτιµήσεις των πελατών τους ως προς το επίπεδο κινδύνου στον ανεφοδιασµό (αδιάλειπτα ή 
όχι), και η µη παράδοση υπόκειται σε πληρωµές ποινικής ρήτρας. Εποµένως, οι προµηθευτές 
έχουν µε τον τρόπο αυτό κίνητρα για να διαφοροποιήσουν τις προµήθειές τους προκειµένου να 
αποφευχθούν οι ποινικές ρήτρες. Το αν θα υπάρξει ικανοποιητική ποικιλοµορφία εξαρτάται εν 
µέρει από το επίπεδο της βραχυπροθεσµίας που επικρατεί στις αγορές ενέργειας και την 
περιοδικότητα που κάτι τέτοιο θα µπορούσε να προκαλέσει στις απαιτήσεις σε πετρέλαιο. Έχει 
επίσης σχέση µε την πιθανή συµπεριφορά των πρόσφατα εξουσιοδοτηµένων καταναλωτών στις 
απελευθεροποιηµένες αγορές ενέργειας και µε το ασφάλιστρο που είναι διατεθειµένοι να 
πληρώσουν για την ασφάλεια που ενδέχεται να έχουν εξαιτίας της ποικιλοµορφίας. Σηµαντική 
κίνηση στο σηµείο αυτό πρέπει να αποτελέσει η ενσωµάτωση όλων των δαπανών της ασφάλειας 
στα τιµολόγια. Οι παραγωγοί και οι προµηθευτές θα πρέπει να παρακινηθούν από τους πελάτες 
και µέσω των τιµών που αυτοί είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για να αποδώσουν τους 
κινδύνους της εξασφάλισης στις αρχικές πηγές των καυσίµων. 
 
Εάν είναι απαραίτητο, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν πιθανές δράσεις που θα πρέπει να 
λάβουν χώρα για να προωθηθεί η ποικιλοµορφία. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο θεωρηθεί 
απαραίτητο να γίνει, ή το να προωθηθούν συγκεκριµένες µορφές πρωτογενούς ενέργειας, όπως 
η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιµες πηγές, µπορούν να θεσπιστούν κατάλληλοι µηχανισµοί 
για την υλοποίησή του. Πράγµατι, το ζήτηµα της παροχής κινήτρων για επένδυση στην 
παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε µερικές χώρες. Έχει ιδιαίτερη 
σηµασία οι µηχανισµοί να είναι είναι πλήρως διαφανείς και να ελαχιστοποιούν τις αναταραχές. 
∆εδοµένου ότι το ζήτηµα της ποικιλοµορφίας των αρχικών πηγών ενέργειας απασχολεί ολόκληρη 
την αγορά ενέργειας, πρέπει να εφαρµοστεί µια λύση σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. 
 
Μια ανάλυση της ασφάλειας του ανεφοδιασµού δεν είναι πλήρης χωρίς την εξέταση του 
ζητήµατος του "πολιτικού κινδύνου", δηλ., τον κίνδυνο πολιτικής αναταραχής και τις επιπτώσεις 
που αυτή µπορεί να έχει στην εύρεση των αρχικών καυσίµων για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Κάτι τέτοιο βέβαια παραπέµπει στο προαναφερθέν ζήτηµα σχετικά µε το πώς οι 
καταναλωτές θα επιλέξουν να εκτιµήσουν την ασφάλεια, και την έκταση στην οποία οι 
απελευθεροποιηµένες αγορές θα ενσωµατώσουν αποτελεσµατικά όλες τις δαπάνες της 
ασφάλειας µέσω των συµβάσεων και των τιµολογήσεων. Ο κίνδυνος δεν µπορεί να αποφεύγεται 
εξολοκλήρου  – είτε οι αγορές είναι απελευθεροποιηµένες, είτε όχι. Εντούτοις, οι αυξανόµενοι 
οικονοµικοί σύνδεσµοι µεταξύ διαφόρων κρατών ανά τον κόσµο υποδεικνύουν ότι υπάρχει 
αµοιβαίο συµφέρον από το θέµα της µείωσης των ανωµαλιών στην παροχή ενέργειας. 
 
Η γενική προσέγγιση την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις ως προς την 
ασφάλεια του ανεφοδιασµού, µπορεί να εκτεθεί λεπτοµερώς ως εξής. Κατ' αρχάς, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα οφέλη από την απελευθέρωση της αγοράς. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για να 
συγκεντρωθεί η ευθύνη για την ασφάλεια του ανεφοδιασµού σε έναν και µόνο υπεύθυνο φορέα 
και να αποφευχθεί η σύγχυση των ευθυνών. Υπάρχει ανάγκη να δοθεί η το δυνατόν µεγαλύτερη 
ελευθερία για άµεση αλληλεπίδραση µεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης (προσφορά και 
ζήτηση). 
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∆εύτερον, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση, για παράδειγµα όσον αφορά 
στο να ακολουθήσουν την εξέλιξη των τιµολογήσεων, των συµβάσεων και των αποφάσεων 
επένδυσης που περιλαµβάνονται στους νέους όρους στους οποίους υπόκειται η αγορά. 
 
Τρίτον, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν κατάλληλα µέτρα ώστε να µπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν, αν χρειαστεί, σε ενδεχόµενη αποτυχία της αγοράς. 
 
 
 
3.4 Εµπόδια στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού 
 
Όπως µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό, για να µπορέσει µία ενεργειακή πολιτική να έχει 
ουσιαστικά αποτελέσµατα στο θέµα της εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού, θα πρέπει να 
είναι σε θέση να υπερκεράσει τα όσα προβλήµατα εµποδίζουν την προσπάθεια αυτή, είτε είναι 
φυσικά, είτε επίκτητα, και να µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά ενδεχόµενες άσχηµες 
επιπτώσεις. 
 
Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή αυτών των κινδύνων [14]: 
 
Φυσικοί κίνδυνοι: Μπορεί να προκύψει µόνιµη διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος αν 
εξαντληθεί κάποια ενεργειακή πηγή ή αν σταµατήσει η παραγωγή. ∆εν αποκλείεται σύντοµα να 
νεκρωθούν οι πηγές φυσικού αερίου και πετρελαίου που βρίσκονται µέσα στα όρια της 
Κοινότητας, µε όλες τις συνέπειες που κάτι τέτοιο µπορεί να έχει. Είναι επίσης πιθανό η Ευρώπη 
να χρειαστεί να εγκαταλείψει την παραγωγή γαιάνθρακα, όπως ήδη έχουν κάνει αρκετές χώρες. 
Τέλος, πολύ σηµαντικό είναι το ενδεχόµενο να σταµατήσει η παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά 
εργοστάσια, κίνηση στην οποία θα οδηγούσε τυχόν ατύχηµα σε κάποιο πυρηνικό εργοστάσιο, 
λόγω των συνεπαγόµενων αντιδράσεων των πολιτών. Πρέπει λοιπόν σε µια τέτοια περίπτωση να 
εξεταστούν οι συνέπειες όσον αφορά στη στροφή της ζήτησης σε άλλες πρώτες ύλες για 
παραγωγή ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια, γαιάνθρακες και 
ανανεώσιµες), στη λειτουργικότητα της αγοράς, στην ενεργειακή εξάρτηση και στα 
περιβαλλοντικά θέµατα. 
 
Επιπλέον πρέπει να σηµειωθεί ότι, µία απεργία, µία γεωπολιτική κρίση ή µία φυσική καταστροφή 
αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρές αιτίες πρόκλησης προσωρινών διαταραχών µε ιδιαίτερα 
καταστροφικές συνέπειες, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για την οικονοµία γενικότερα. 
 
Οικονοµικοί κίνδυνοι: Οι οικονοµικές διαταραχές µπορούν να προκύψουν από σπασµωδικές 
αυξοµειώσεις στις τιµές των ενεργειακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή, αλλά και στη διεθνή 
αγορά. Η εσωτερική αγορά βοηθά – χάρη στον ανταγωνισµό – να βελτιστοποιήθούν οι φυσικοί 
πόροι και να µειωθεί το κόστος, ωστόσο η Ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να είναι άµεσα 
συνδεδεµένη µε τις τιµές της διεθνούς αγοράς. 
 
Η αύξηση των τιµών των καυσίµων, κυρίως του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, προκαλούν 
νοµισµατικά και εµπορικά ανοίγµατα, τα οποία είναι επιζήµια για την υγεία της Ευρωπαϊκής 
οικονοµίας. 
 
Κοινωνικοί κίνδυνοι: Η αστάθεια του ενεργειακού εφοδιασµού από αυτήν την άποψη, οφείλεται 
είτε σε σπασµωδικές αυξοµειώσεις των τιµών, είτε στις σχέσεις µε τις χώρες παραγωγής, είτε σε 
τυχαία γεγονότα, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικές κοινωνικές διαταραχές. Σήµερα 
το πετρέλαιο είναι ιδιαίτερα ζωτικό στοιχείο για τη λειτουργικότητα της οικονοµίας. Οποιαδήποτε 
διαταραχή στον εφοδιασµό αυτού είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε κοινωνικές διαταραχές, 
χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόµενο συγκρούσεων και συρράξεων. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε 
το γεγονός που η ιστορία αποδεικνύει, ότι αρκετοί πόλεµοι (τόσο παλαιότεροι, όσο και πιο 
σύγχρονοι), έχουν ξεκινήσει από την επιθυµία κάποιων κυβερνήσεων να ελέγχουν τις πηγές του 
ενεργειακού εφοδιασµού. 
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Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Τέλος, µπορούν να υπάρξουν περιβαλλοντικές διαταραχές: 
καταστροφή του περιβάλλοντος που προκλήθηκε από την ενεργειακή αλυσίδα, είτε τυχαία 
(πετρελαιοκηλίδες, πυρηνικά ατυχήµατα, διαρροές µεθανίου), είτε σαν αποτέλεσµα µολυσµατικών 
εκλύσεων (αστική µόλυνση και εκλύσεις αερίων που επηρεάζουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου). 
Όλες οι πολιτικές πλέον περιλαµβάνουν µία περιβαλλοντική προέκταση, αλλά ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει πλέον να δίνεται σήµερα στο φαινόµενο της αύξησης της θερµοκρασίας της 
ατµόσφαιρας. 
 
 
 
3.5 Μέτρα αντιµετώπισης κρίσιµων καταστάσεων 
 
Η ανησυχία σχετικά µε την διασφάλιση του ανεφοδιασµού σε πετρέλαιο προυπήρχε αρκετά πριν 
ακόµα και από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, και ουσιαστικά αποτελούσε αντίδραση στην 
παρακολούθηση της συνεχώς αυξανόµενης αξίας και σηµασίας του πετρελαίου και των 
παραγώγων αυτού στο ενεργειακό ισοζύγιο, όχι µόνο της Ε.Ε., αλλά όλων των χωρών ανά τον 
κόσµο γενικότερα. Η ανησυχία αυτή πήρε µορφή τον ∆εκέµβρη του 1968 µέσω επίσηµης οδηγίας 
η οποία επέβαλλε  και καθιέρωσε την υποχρέωση στα Κράτη Μέλη να διατηρούν ένα ελάχιστο 
επίπεδο αποθεµάτων ακατέργαστου πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, ισοδύναµο µε την 
µέση ηµερήσια κατανάλωση για διάστηµα 65 ηµερών, ώστε να είναι δυνατή η αντιµετώπιση 
ξαφνικών δυσχεριών στον ανεφοδιασµό. Η οδηγία αυτή παρέµεινε σε γενικές γραµµές 
αναλλοίωτη µέχρι και το 1972, χρονιά που εκδόθηκε συµπληρωµατική οδηγία, η οποία αύξησε το 
επίπεδο των αποθεµάτων σε ισοδύναµη κατανάλωση 90 ηµερών [15]. 
 
Από το 1973 και έπειτα, θεσπίστηκαν συµπληρωµατικά µέτρα αντιµετώπισης κρίσιµων 
καταστάσεων, όπως είναι η άντληση ποσοτήτων από τα αποθέµατα, η µείωση της κατανάλωσης 
και η κατανοµή µεταξύ των Κρατών Μελών. 
 
Το επίπεδο των αποθεµάτων, όπως επίσης και τα µέτρα αντιµετώπισης τέτοιων καταστάσεων, τα 
οποία υπάρχουν σήµερα, θα πρέπει να αναπροσαρµοστούν σε συνάρτηση µε τις διάφορες 
πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί αναφορικά µε το θέµα αυτό στο πλαίσιο του ∆ΟΕ, ώστε να 
ληφθούν υπόψη όλες οι συνιστώσες της εσωτερικής αγοράς ενέργειας που δηµιουργείται, καθώς 
επίσης και οι εξελίξεις στην παγκόσµια αγορα. 
 
 
 
3.6 Ενεργειακές διασυνδέσεις και ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού 
 
Τα δια-Ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα (TENs) αποτελούν µέρος µιας ευρύτερης εκστρατείας της 
Ε.Ε., η οποία περιλαµβάνει επίσης τη µεταφορά και τις τηλεπικοινωνίες, για να αναπτύξει ένα 
περιεκτικό και συνεπές σύνολο υποδοµών και εκτός των συνόρων της. 
 
Τα ενεργειακά δια-Ευρωπαϊκά δίκτυα εξυπηρετούν τον στόχο της εξασφάλισης του ενεργειακού 
εφοδιασµού της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε., τόσο µε τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αξιοπιστίας των υπαρχουσών προµηθειών, όσο και µε την ποικιλοµορφία των πηγών και των 
διαδροµών ανεφοδιασµού. Συγκεκριµένα προγράµµατα εξυπηρετούν τους στόχους της 
ασφάλειας των µεµονωµένων κρατών µελών. Για παράδειγµα, τα προγράµµατα των TEN 
συνέβαλαν  ουσιαστικά στην εισαγωγή του φυσικού αερίου στις επικράτειες της Ελλάδας και της 
Πορτογαλίας, χώρες που έχουν περιορίσει τους γηγενείς τους πόρους και που έχουν εδώ και 
χρόνια εξαρτηθεί από τον λιγνίτη και το πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου. Η Ελλάδα είναι πλέον 
σε θέση να λάβει φυσικό αέριο από τη Ρωσία µέσω αγωγού που διέρχεται από τη Βουλγαρία και 
θα λάβει LNG από την Αλγερία. Στην Πορτογαλία το αέριο θα προωθηθεί από τους αγωγούς 
σύνδεσης του Μαγκρέµπ µε την Ευρώπη. Τα προγράµµατα µεταξύ των κρατών µελών, όπως η 
διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ της Αυστρίας και της Ιταλίας ή η σύνδεση αερίου µεταξύ 
του Ηνωµένου βασιλείου και της Ευρωπαϊκής ηπείρου, θα προαγάγουν επίσης την ασφάλεια του 
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ενεργειακού ανεφοδιασµού, προσδίδοντας στους καταναλωτές περισσότερες εναλλακτικές 
επιλογές σε περίπτωση διακοπών στον ανεφοδιασµό. 
 
Η πρωτοβουλία των TEN ασχολείται επίσης µε κάποια µεγάλα προγράµµατα τα οποία θα 
ασκήσουν επίδραση στην ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασµού, όχι µόνο των µεµονωµένων 
χωρών αλλά και ενός σηµαντικού µέρους της Ε.Ε. (όπως το αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια της 
Βαλτικής). Τέτοια κολοσσιαία προγράµµατα αφορούν ιδιαίτερα στη µεταφορά του αερίου από τη 
βόρεια Αφρική στη νότια Ευρώπη και από την Πρώην Σοβιετική Ένωση στο δίκτυο της Ε.Ε. Στην 
πραγµατικότητα, το θέµα της ολοκλήρωσης των δικτύων αερίου της Ε.Ε. είναι άµεσα 
συνδεδεµένο µε το θέµα των εξωτερικών διασυνδέσεων και της ασφάλειας του ανεφοδιασµού, 
εφόσον τα κύρια αποθέµατα αερίου της Ε.Ε. βρίσκονται εκτός των ορίων της και η πρωτοβουλία 
των TEN παίρνει θέση ενάντια των ολοένα αυξητικών τάσεων σε εξάρτηση εισαγωγών. 
 
Ενδεικτικά, την άνοιξη του 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια ανακοίνωση σχετικά µε την 
εξωτερική διάσταση των TEN. Οι ανησυχίες σχετικά µε τη διασφάλιση του ανεφοδιασµού 
προκλήθηκαν κυρίως στα πλαίσια της επιχειρηµατολογίας για την Επικοινωνία, η οποία 
επισηµαίνει την πιθανότητα οι διασυνδέσεις µε τρίτες χώρες να απασχολήσουν ιδιαίτερα τις 
µελλοντικές συζητήσεις στις οποίες τα προγράµµατα πρέπει να προσδιοριστούν ως 
προγράµµατα κοινού ενδιαφέροντος ή ως προγράµµατα προτεραιότητας. Άλλοι λόγοι για τους 
οποίους δίνεται αυξηµένη προσοχή στις διασυνδέσεις αυτές, αποτελούν η οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η 
προστασία του περιβάλλοντος, η προετοιµασία για τη διεύρυνση και οι στόχοι για εξωτερική 
συνεργασία της Κοινότητας. 
 
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι τα ΤΕΝ αποτελούν πρόγραµµα υλοποίησης και διαχείρησης των 
ενεργειακών δικτύων της Ε.Ε. Αντίστοιχα ισχύουν παγκοσµίως για τις ενεργειακές διασυνδέσεις 
µεταξύ των διαφόρων συνεργαζόµενων στο θέµα της ενέργειας χωρών παγκοσµίως. 
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4.1 Εισαγωγή 
  
Όπως έχει παρατηρηθεί σε κάποιες αγορές, ο καλύτερος τρόπος για να µπορέσουν οι 
καταναλωτές να ωφεληθούν από τις χαµηλές τιµές και την καλύτερη εξυπηρέτηση σε ότι 
αφορά την ενέργεια, είναι η εισαγωγή του ανταγωνισµού στην αγορά του ενεργειακού τοµέα. 
 
Η ανταγωνιστικότητα µπορεί να οριστεί σαν την ικανότητα για παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών που µπορούν να αντεπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισµό, καθώς οι πολίτες 
µπορούν να απολαµβάνουν ένα επίπεδο ζωής το οποίο συνεχώς βελτιώνεται και 
χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη σταθερότητα [16]. 
  
Η εισαγωγή του ανταγωνισµού στην ενεργειακή αγορά έδωσε στους καταναλωτές το 
δικαίωµα της επιλογής, κάτι που δεν υπήρχε στην εποχή του µονοπωλίου. Πλέον υπάρχει 
µεγάλος αριθµός προµηθευτών ενέργειας, παρέχοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 
επιλέγουν ο καθένας βάσει των προσωπικών του κριτηρίων, όπως είναι οι τιµές και οι νέες 
µέθοδοι πληρωµής. 
 
Ένας βασικός δείκτης την ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού τοµέα είναι ο βαθµός στον 
οποίο οι καταναλωτές αλλάζουν προµηθευτές. Ο ανταγωνισµός από µόνος του οδηγεί στη 
µείωση των τιµών και η πτώση αυτή δίνει πλεονέκτηµα σε εκείνους που δε βρίσκονται σε 
καλή οικονοµική κατάσταση. Άλλο πλεονέκτηµα του ανταγωνισµού είναι ότι δίνει στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να αλλάξουν προµηθευτή στην περίπτωση που δε µείνουν 
ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες που αυτός τους παρέχει. 
 
Αρκετές κυβερνήσεις έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα µε το θέµα των φτωχότερων κοινωνικών 
στρωµάτων,  προσπαθώντας να υποκινήσουν τις εταιρίες ενέργειας να δηµιουργήσουν ειδικά 
προγράµµατα που να απευθύνονται σε αυτήν την κατηγορία καταναλωτών, κάτι το οποίο θα 
αποτελέσει και για τις ίδιες πολύ καλό µέσο διαφήµισης, αφού θα αυξηθεί έτσι ο αριθµός των 
πελατών της και θα βελτιωθεί η εικόνα τους ως προς το θέµα της συνεργασίας. 
 
Η ανταπόκριση από µέρους αρκετών εταιριών ανά τον κόσµο σε αυτό το θέµα ήταν κάτι 
περισσότερο από ικανοποιητική. Προβήκανε σε δηµιουργία οικονοµικών πακέτων πληρωµής, 
µεθόδους διαχείρισης των χρεών και µία σειρά δραστηριοτήτων για την ενηµέρωση σχετικά 
µε το θέµα της αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας. Αν και όλα αυτά βρίσκονται ακόµα σε 
σχετικά πρώιµο στάδιο, πολλά έχουν αρχίσει να αποδεικνύονται ιδιαίτερα ωφέλιµα για 
εκείνους τους καταναλωτές που χρειάζονται πραγµατικά βοήθεια, παρέχοντάς τους πέραν 
των διευκολύνσεων πληρωµής και αρκετή βοήθεια σε πιο πρακτικά ζητήµατα. 
  
  
  
4.2 Μορφές ανταγωνισµού 
 
Ο ανταγωνισµός εντοπίζεται στα εξής κύρια σηµεία [17]: 
 
Ανταγωνισµός ανά περιφέρεια: µε την απελευθέρωση της αγοράς και τη δυνατότητα που 
δίνεται πλέον στους καταναλωτές να επιλέγουν οι ίδιοι τους προµηθευτές τους, 
παρατηρήθηκε το φαινόµενο της στροφής σε µη εγχώριες εταιρίες ηλεκτρισµού, για 
οικονοµικούς κυρίως λόγους.  
 
Ανταγωνισµός ανάλογα µε τον τρόπο πληρωµής: καθοριστικός παράγοντας στην 
επιλογή εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο οικονοµικός. Γι’ αυτό το λόγο 
παρατηρούνται µεγάλες διαφορές στην επιλογή τροφοδότη ανάλογα µε τον τρόπο πληρωµής. 
 
Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι πληρωµής των ενεργειακών υπηρεσιών: σταθερής πίστωσης, 
άµεσης χρέωσης και προπληρωµής. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και 
αυξανόµενη τάση µετάβασης των καταναλωτών σε διαφορετικές εταιρίες εξαιτίας του τρόπου 
µε τον οποίο διευκολύνονται να πληρώνουν τις ενεργειακές υπηρεσίες, γεγονός που 
υποδεικνύει τη συνειδητοποίηση από µέρους των καταναλωτών ως προς τη σηµαντικότητα 
και το ρόλο της ανταγωνιστικότητας στην ενεργειακή αγορά. Πρόκειται για µία κατάσταση η 
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οποία εντείνει τον ανταγωνισµό, οδηγώντας στην εύρεση νέων µεθόδων πληρωµής, 
ωφελώντας ακόµα περισσότερο τους καταναλωτές. 
 
Ανταγωνισµός ανάλογα µε την κοινωνική τάξη των καταναλωτών: έχει άµεση σχέση µε 
τον οικονοµικό παράγοντα, τόσο όσον αφορά στον τρόπο πληρωµής, όσο και στην ποσότητα 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα. 
  
  
  
4.3 Η αγορά ενέργειας. Οι γενικές και οι αναλυτικές προδιαγραφές της  
      µεταρρύθµισης  
  
Η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβάλλει το σταδιακό άνοιγµα της αγοράς 
ηλεκτρισµού στην Ε.Ε. ∆εν καθιερώνει ένα ενιαίο µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της 
αγοράς ηλεκτρισµού σε όλα τα κράτη – µέλη. Προσδιορίζει τις γενικές προδιαγραφές για τη 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισµού (συνθήκες και προδιαγραφές που ισχύουν γενικότερα και 
όχι µόνο στις χώρες της Ε.Ε.), οι σηµαντικότερες από τις οποίες µπορούν να συνοψιστούν ως 
εξής: 
  
1. ∆ηµιουργία συνθηκών ανταγωνισµού στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε 

άρση των εµποδίων για είσοδο νέων παραγωγών στον κλάδο 

2. Ελεγχόµενη είσοδος των νέων παραγωγών στον κλάδο, µέσω συστήµατος 
αδειοδοτήσεως ή παράλληλης διαδικασίας διαγωνισµών και αδειοδοτήσεων 

3. Παροχή δικαιώµατος στους µεγάλους µόνο καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, που η 
ζήτησή τους υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο όριο, να διαπραγµατεύονται και να επιλέγουν 
τον προµηθευτή τους σε ηλεκτρική ενέργεια 

4. ∆ιοικητική αυτοτέλεια του λειτουργού του Συστήµατος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

5. Υιοθέτηση από τις πλήρως, ή µερικά, καθετοποιηµένες επιχειρήσεις ηλεκτρισµού 
λογιστικού συστήµατος, που να επιτρέπει το λογιστικό διαχωρισµό των κύριων 
δραστηριοτήτων τους 

6. Ορισµός Ρυθµιστικής Αρχής για την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς 

7. Αναγνώριση της δυνητικής υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος 

  
Με τις γενικές αυτές προδιαγραφές επισηµοποιείται πλέον η εγκατάλειψη της αρχής του 
φυσικού µονοπωλίου στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Η άρση όµως των εµποδίων για είσοδο στον κλάδο παραγωγής περισσότερων παραγωγών, 
η παροχή δικαιώµατος επιλογής προµηθευτή στους µεγάλους καταναλωτές, η διοικητική 
αυτοτέλεια του λειτουργού του συστήµατος µεταφοράς, ή ο λογιστικός διαχωρισµός, είναι 
αλλαγές που δεν προσδιορίζουν από µόνες τους την έκταση και το βάθος της µεταρρύθµισης. 
Για το λόγο αυτό, για κάθε χώρα, προσδιορίζονται οι αναλυτικές προδιαγραφές της 
µεταρρύθµισης, τις οποίες συντάσσουν οι κυβερνήσεις µε συνεκτίµηση µιας σειράς πολιτικών 
και οικονοµικών παραµέτρων. 
 
Οι αναλυτικές προδιαγραφές της µεταρρύθµισης, αφορούν σε ζητήµατα που, ενώ δεν 
συνδέονται άµεσα µε το άνοιγµα της αγοράς ηλεκτρισµού, εν τούτοις οι αποφάσεις που 
λαµβάνονται, σε σχέση µε τα ζητήµατα αυτά, είναι εκείνες που θα προσδιορίσουν το εύρος 
των αλλαγών στην αγορά. Η Κοινοτική Οδηγία δεν υπαγορεύει – και ούτε κάτι τέτοιο θα ήταν 
δυνατό – τις επιλογές σε αυτά τα ζητήµατα. 
 
Η αρµοδιότητα και η ευθύνη λήψης των αποφάσεων ανήκει στις επί µέρους κυβερνήσεις, οι 
οποίες µε τις επιλογές τους θα επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό την έκταση του ανταγωνισµού, 
την επενδυτική πολιτική και τον τρόπο χρηµατοδότησης των επενδύσεων, τις τιµές της 
ηλεκτρικής ενέργειας, κτλ. 
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Τα σηµαντικότερα από τα ζητήµατα αυτά, είναι: 
 
1. Η αποδοχή - και σε ποια έκταση - της συµµετοχής ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου στο 

µετοχικό κεφάλαιο των υπό κρατικό έλεγχο επιχειρήσεων ηλεκτρισµού 

2. Η φύση και η έκταση της αναδιάρθρωσης των υπό κρατικό έλεγχο επιχειρήσεων 
ηλεκτρισµού 

 Ενιαία καθετοποιηµένη επιχείρηση 

 Αυτοτελείς µε δική τους νοµική οντότητα εταιρείες, στα πλαίσια µιας Holding 
Company 

 Πλήρως ανεξάρτητες εταιρείες στην παραγωγή, στη µεταφορά, στη διανοµή 
ηλεκτρικής ενέργειας 

 Άλλο σχήµα 

3.  Παροχή ή όχι δικαιώµατος επιλογής προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στις εταιρείες 
διανοµής 

4. Τρόπος χρηµατοδότησης των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, µε τις οποίες 
επιφορτίζονται οι επιχειρήσεις ηλεκτρισµού. 

5. Αντιµετώπιση του προβλήµατος της οικονοµικής απαξίωσης των εγκαταστάσεων 

6. Έκταση της ρυθµιστικής παρέµβασης 
 
 
4.3.1 Οι κύριες τάσεις στην αγορά ενέργειας 
 
4.3.1.1 Ιδιωτικοποιήσεις - συγχωνεύσεις 
  
Μετά την ολοκλήρωση των υποδοµών στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας, στα οποία µε κρατική κυρίως πρωτοβουλία και ευθύνη έχουν επενδυθεί τεράστια 
κεφάλαια, και µε την προώθηση διεθνών διασυνδέσεων, οι αγορές διευρύνθηκαν. Το άνοιγµα 
της αγοράς δεν αναµένεται ότι θα δηµιουργήσει υψηλούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις που 
θα προσαρµόσουν τη λειτουργία τους στους κανόνες της αγοράς [18]. 
 
Ο κλάδος του ηλεκτρισµού θεωρείται και είναι ένας από τους ασφαλέστερους και γι’ αυτό και 
είναι σε θέση να προσελκύει, µε ανταγωνιστικούς όρους, τα τεράστια κεφάλαια που 
απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση των δαπανηρών επενδύσεων. 
 
Στις αναπτυγµένες χώρες, η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι, στο νέο σκηνικό της παγκόσµιας 
οικονοµίας και του εντεινόµενου ανταγωνισµού, ακόµη και η µερική ιδιωτικοποίηση των 
επιχειρήσεων ηλεκτρισµού, λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά προς την κατεύθυνση της 
συµπίεσης του κόστους, που είναι και το τελικώς ζητούµενο, και της αποτροπής ενδεχόµενων 
µη σωστών κυβερνητικών παρεµβάσεων που, άµεσα ή έµµεσα, θα οδηγούσαν σε διόγκωση 
του κόστους. Στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, το σκεπτικό της ιδιωτικοποίησης δίνει 
µεγαλύτερη έµφαση στην προσέλκυση ξένου κεφαλαίου για την προώθηση των αναγκαίων 
επενδυτικών σχεδίων. 
 
Οι συγχωνεύσεις επιλέγονται από τις συγχωνευόµενες εταιρείες ηλεκτρισµού, όταν κρίνεται 
ότι ενισχύεται η θέση τους στην ανταγωνιστική αγορά και περιορίζεται το κόστος µε την 
ενοποίηση κεντρικών επιχειρηµατικών λειτουργιών και τη βελτιστοποίηση της εκµετάλλευσης. 
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4.3.1.2 Γεωγραφική και επιχειρηµατική διαφοροποίηση 
  
Οι µεγάλες επιχειρήσεις ηλεκτρισµού της ∆ύσης, οι  οποίες έχουν οικονοµική ισχύ, είναι σε 
θέση να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές επενδύσεις τη στιγµή που οι νέες ευκαιρίες 
εµφανίζονται.  
 
Η αγορά για επενδύσεις στον ηλεκτρισµό, σε όλο τον κόσµο, αναπτύσσεται γρήγορα. Η 
αγορά αυτή ωθείται: 
 
α. από µία µεγάλη αύξηση της ζήτησης στις αναπτυσσόµενες χώρες, και 
β. από τη, σε παγκόσµια κλίµακα, ζήτηση ιδιωτικής χρηµατοδότησης και τεχνογνωσίας για  
    την ανάπτυξη των υποδοµών 
 
Η πλειονότητα των ευκαιριών βρίσκεται στις αναπτυσσόµενες χώρες. Στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν αλλάξει το οικονοµικό περιβάλλον και οι 
επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισµού της 
∆ύσης, χρησιµοποιούν το ισχυρό Cash Flow από τις βασικές τους δραστηριότητες για να 
διαφοροποιηθούν γεωγραφικά [18]. 
 
Η πιθανότητα για υψηλές αποδόσεις του µετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασµό µε µία πιο 
«σκληρή» εσωτερική αγορά, αποτελεί σηµαντικό κίνητρο. Η τάση αυτή οδηγεί σε µεγάλες 
επιχειρήσεις ηλεκτρισµού, που θα έχουν όλο και περισσότερο τα χαρακτηριστικά των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναπτύσσεται και η τάση της επιχειρηµατικής 
διαφοροποίησης, της δραστηριοποίησης δηλαδή των επιχειρήσεων ηλεκτρισµού σε τοµείς 
έξω από την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαφοροποίηση αυτή 
επικεντρώνεται, σήµερα, κυρίως στους τοµείς της διανοµής αερίου και των τηλεπικοινωνιών, 
σε τοµείς δηλαδή µε αναπτυξιακή προοπτική, στους οποίους προσδοκόνται αυξηµένες 
αποδόσεις. 
 
 
4.3.1.3 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Μέχρι πρόσφατα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επικρατούσε, σχεδόν διεθνώς, το σύστηµα 
της µιας εταιρίας για την παραγωγή, µεταφορά και διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας ή, αν 
υπήρχαν διαφορετικές εταιρίες διανοµής, αυτές προµηθεύονταν την ηλεκτρική τους ενέργεια 
από έναν και µόνο προµηθευτή. Η οργάνωση της αγοράς κατά τον τρόπο αυτό διευκόλυνε 
την ανάπτυξη µεγάλου µεγέθους συστηµάτων µεταφοράς και σταθµών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και επέτρεπε στις κυβερνήσεις να ασκήσουν κοινωνική πολιτική, όπως 
επιχορηγήσεις για φτωχές περιοχές, ηλεκτροδοτήσεις αγροτικών περιοχών και ανάπτυξη των 
εγχώριων ενεργειακών πηγών. Η ασφαλής και βέλτιστη οικονοµική λειτουργία των ηλεκτρικών 
συστηµάτων είναι ένας επιδιωκόµενος εφικτός στόχος στην οργάνωση αυτή της αγοράς. 
 
Στις ΗΠΑ, η νοµοθετική ρύθµιση του 1978 (Public Utilities Regulatory Policy Act – PURPA), 
εισήγαγε την ιδέα του ανταγωνισµού στην παραγωγή. Ο νόµος περί ηλεκτρισµού του 1989 
οδήγησε  σε νέα δοµή το ηλεκτρικό δίκτυο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Στη Χιλή από το 
1977, και αργότερα και στις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Αµερικής, άρχισε η ιδιωτικοποίηση 
των ηλεκτρικών συστηµάτων, η οποία στη Χιλή επισηµοποιήθηκε το 1982 µε τον αντίστοιχο 
νόµο περί ηλεκτρισµού. Ο ενεργειακός νόµος του 1991 στη Νορβηγία διεχώρισε τη 
βιοµηχανία ηλεκτρικής ενέργειας σε τρεις ανεξάρτητες συνιστώσες: την παραγωγή, η οποία 
ήταν απελευθερωµένη, τα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής, τα οποία ρυθµίζονται σα φυσικά 
µονοπώλια, και τη διανοµή, στην οποία εισήχθη ο ανταγωνισµός. 
 
Από την πλευρά της Ε.Ε. έγινε προσπάθεια να υιοθετηθούν µέτρα µε στόχο τη δηµιουργία 
της εσωτερικής αγοράς, η οποία είναι µία γεωγραφική περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα, 
όπου είναι εξασφαλισµένη η ελεύθερη µετακίνηση αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και 
κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής ηλεκτρικής αγοράς αποτελεί 
σηµαντικό βήµα για τη µετέπειτα ολοκλήρωση της εσωτρικής αγοράς ενέργειας [16]. 
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Στα πλαίσια αυτά, µετά από προσπάθειες εννέα χρόνων για την εύρεση κάποιου 
συµβιβασµού, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενέργεια θεσπίστηκε το 1997, µε την υποχρέωση 
της υιοθέτησης αυτής από τις εθνικές νοµοθεσίες εντός διαστήµατος δύο ετών. Οι βασικές 
αρχές της οδηγίας αυτής, είναι [19]: 
 

 Η κάθετη οργάνωση των ηλεκτρικών εταιριών, δηλαδή εταιρίες οργανωµένες µε 
τέτοιο τρόπο που να καλύπτουν και τους τρεις τοµείς: της παραγωγής, της µεταφοράς 
και της διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας, να ανεξαρτητοποιήσουν αυτούς τους 
τοµείς (unbundling) 

 Η κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωµάτων 

 Η πρόσβαση στο δίκτυο µεταφοράς ή τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας όλων των 
πελατών, των ανεξάρτητων παραγωγών και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα ο 
οποίος παράγει ή εµπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια (Third-party access) 

 
Σύµφωνα µε τις αρχές αυτές, µπορούν να δηµιουργηθούν στην Ευρώπη δύο ανταγωνιστικές 
αγορές, εκείνη της παραγωγής και εκείνη της τροφοδοσίας της ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
οποίες θα διασυνδέονται µε µία µονοπωλιακή αγορά: τη µεταφορά. Αυτή θα παραµείνει 
µονοπωλιακή, γιατί για να µπορέσει να υπάρξει πραγµατικός ανταγωνισµός στη µεταφορά, 
θα έπρεπε να κατασκευασθεί ένα δίκτυο παράλληλο προς το ήδη υπάρχον, κάτι το οποίο 
είναι εξαιρετικά δαπανηρό. Η τροφοδοσία των καταναλωτών θα γίνεται από εταιρίες που θα 
χρησιµοποιούν συµβόλαια µεταφοράς. 
 
Όπως έχει αποδείξει η διεθνής εµπειρία, η απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής 
ενέργειας απαιτεί την επίλυση δύσκολων και πολύπλοκων τεχνικών προβληµάτων, αλλά 
πολύ πιο δύσκολο είναι να προσδιοριστούν επακριβώς οι επιδιωκόµενοι στόχοι και να 
θεσπιστούν αυστηροί κανόνες και διοικητικά όργανα ελέγχου και σχεδιασµού, τα οποία θα 
τους διασφαλίσουν. Οι βασικοί στόχοι που θα πρέπει να επιδιωχθούν είναι η ελαχιστοποίηση 
του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς όµως µείωση της αξιοπιστίας του 
συστήµατος. Ταυτόχρονα θα πρέπει να θεσµοθετηθούν οι κανόνες εκείνοι που θα 
διασφαλίζουν τη δίκαιη κατανοµή των κερδών µεταξύ επενδυτών και πελατών. 
  
Έχουν επίσης προταθεί διάφορα σενάρια εξελίξεων σχετικά µε το θέµα της απελευθέρωσης 
της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, στα οποία περιλαµβάνονται και οι επιπτώσεις από τις 
προτεραιότητες που βάζει η Ευρωπαϊκή πολιτική, και συγκεκριµένα του περιορισµού των 
εκποµπών CO2. Τέτοια σενάρια είναι για παράδειγµα [20]: 
 
Το σενάριο αναφοράς: Προβλέπει τη διατήρηση του αποκλειστικού δικαιώµατος της 
κεντρικής ηλεκτροπαραγωγής και επιτρέπει πολύ µικρές δυνατότητες επιλογής εκ µέρους των 
καταναλωτών. 
 
Το σενάριο µερικής απελευθέρωσης: Καταρχάς, ως µερική απελευθέρωση θεωρείται 
αποκλειστικά η επέκταση της δυνατότητας των καταναλωτών να επιλέγουν προµηθευτή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Εποµένως, το σενάριο αυτό προβλέπει την επέκταση της δυνατότητας 
επιλογής προµηθευτή εκ µέρους των καταναλωτών του βιοµηχανικού τοµέα και ορισµένων 
κλάδων των υπηρεσιών. 
 
Το σενάριο µερικής απελευθέρωσης και συγχρόνως περιορισµού των εκποµπών CO2: 
Προβλέπει τις υποθέσεις του σεναρίου της µερικής απελευθέρωσης και συγχρόνως το 
συνολικό περιορισµό των εκποµπών από την ηλεκτροπαραγωγή και ατµοπαραγωγή µέχρι 
και ποσοστού µείωσης 20% το έτος 2010, ως προς τις εκποµπές του σεναρίου αναφοράς. 
Σκοπός της εξέτασης του σεναρίου αυτού είναι η ανάλυση της πιθανής διαφοροποίησης της 
αγοράς σε περιπτώσεις εφαρµογής εξωτερικών περιορισµών, όπως είναι για παράδειγµα ο 
περιβαλλοντικός περιορισµός. 
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4.3.2 Η αναγκαιότητα του ρυθµιστή 
 
Μία από τις βασικές δηµόσιες αρχές που θα εποπτεύουν της απελευθερούµενη αγορά θα 
είναι και ο Ρυθµιστής, δηλαδή η ανεξάρτητη εκείνη αρχή η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει 
την αντικειµενικότητα και τη διαφάνεια, την τόνωση και τήρηση του ανταγωνισµού, την 
προστασία των καταναλωτών, την επιβολή υποχρεώσεων γενικού οικονοµικού συµφέροντος 
και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από δηµόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς του τοµέα, 
τη διευθέτηση των αναφυόµενων διαφορών και, τέλος, τη ρύθµιση των τιµολογίων των 
όποιων µονοπωλιακών δραστηριοτήτων αποµένουν στον απελευθερωµένο τοµέα. 
 
Παραδοσιακά, οι βασικοί στόχοι του Ρυθµιστή, είναι [21]: 
 

 Ο καθορισµός ενός επιπέδου τιµών των ελεγχόµενων δραστηριοτήτων χωρίς να 
αγνοείται η οικονοµική αποτελεσµατικότητα των αντίστοιχων επιχειρήσεων, και 

 Η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής και δίκαιης εξυπηρέτησης των διαφόρων 
κατηγοριών πελατών – καταναλωτών του αντίστοιχου προϊόντος 

 
Με την απελευθέρωση της αγοράς, ο Ρυθµιστής, πέραν όλων των προαναφερθέντων, θα 
πρέπει να ελέγχει την είσοδο στην ή/και την έξοδο από την αγορά και να παρακολουθεί τη 
συµπεριφορά των “παικτών” που συµµετέχουν στην αγορά, όπως επίσης και να προσδιορίζει 
τους κανόνες πρόσβασης σ’ αυτήν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τον ανταγωνισµό και την, 
δι’ αυτού, αποτελεσµατικότητα. 
 
Ένας από τους βασικότερους στόχους του Ρυθµιστή είναι να ενθαρρύνει τις συµµετέχουσες 
στην αγορά επιχειρήσεις να περιορίσουν τις δαπάνες τους, ούτως ώστε προσφέροντας τις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα τους σε χαµηλές τιµές, να επιτυγχάνουν θετικό οικονοµικό 
αποτέλεσµα [22]. Οι ρυθµιστικές πρακτικές διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές. 
 
 Η εσωτερική ρύθµιση διενεργείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Οι υποστηρικτές της 
εσωτερικής ρύθµισης πιστεύουν ότι, µε τον τρόπο αυτό, οι διαχειριστές των επιχειρήσεων 
µεταβάλλονται σε θεµατοφύλακες του γενικού δηµοσίου συµφέροντος. Είναι φανερό ότι οι 
υποστηρικτές της εσωτερικής ρύθµισης αναφέρονται σε δηµόσιες επιχειρήσεις και µόνο. 
∆ιότι, στην αντίθετη περίπτωση, είναι σίγουρη η ύπαρξη αντιτιθέµενων επιδιώξεων 
µεταξύ του κοινωνικού συνόλου (δηµόσιου ενδιαφέροντος) και των µετόχων µιας 
ιδιωτικής εταιρίας. Αλλά ακόµη και στην περίπτωση µιας δηµόσιας επιχείρησης, ο 
ισχυρισµός ότι οι διαχειριστές της συµπεριφέρονται ως θεµατοφύλακες του δηµόσιου 
συµφέροντος δεν φαίνεται, τουλάχιστον σήµερα, να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα 
σε καµιά χώρα του κόσµου. 

 Στο άλλο άκρο της πλήρους εξωτερικής ρύθµισης, βρίσκονται όσοι πιστεύουν ότι αρκεί 
ένας κατάλληλος νόµος που να καθιερώνει τον ανταγωνισµό και κάποιους σχετικούς µε 
αυτόν κανόνες για να υπάρχει οµαλή λειτουργία της αγοράς, χωρίς την αναγκαία ύπαρξη 
ενός Ρυθµιστή. Στην πράξη, η οµαλή λειτουργία µιας αγοράς δε µπορεί µονίµως, ή έστω 
για µακρύ χρονικό διάστηµα, να εξασφαλιστεί µόνο από την ύπαρξη ενός νοµοθετικά 
κατοχυρωµένου ανταγωνιστικού πλαισίου, χωρίς δηλαδή τη διορθωτική παρέµβαση ενός 
ρυθµιστικού σώµατος για τη συγκράτηση της αγοράς εντός των προκαθορισµένων από 
το νόµο ορίων. 

 
Για τους λόγους αυτούς, η επικρατούσα σήµερα αντίληψη είναι ότι, πέρα από τους νόµους για 
την ενίσχυση του ανταγωνισµού, µε την ελπίδα ότι ο ανταγωνισµός θα συµβάλλει στην 
αυτορρύθµιση της αγοράς, είναι αναγκαία και η ύπαρξη ενός ρυθµιστικού οργάνου, το οποίο 
θα παρεµβαίνει διορθωτικά µε βάση προκαθορισµένους κανόνες, ώστε να τηρούνται οι 
θεσπισµένες διατάξεις, να επιλύονται οι αναφυόµενες διαφορές, να αποφεύγεται η επάνοδος 
σε µονοπωλιακές καταστάσεις και οι περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, ώστε να 
επιτυγχάνεται η οµαλή λειτουργία της αγοράς και ο εφοδιασµός των καταναλωτών µε 
προϊόντα στις καλύτερες δυνατές τιµές. 
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4.4 Ενεργειακή αποδοτικότητα (Energy Efficiency) 
  
Οι ενεργειακές απαιτήσεις και η ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς επίσης και η επιλογή των 
µέτρων για τη µεταβολή των τιµών αυτών, αποτελούν βασικά ζητήµατα της ενεργειακής 
πολιτικής. Η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί µια τεχνική έννοια, η οποία αναφέρεται στην 
αναλογία µεταξύ της ενεργειακής παραγωγής (υπηρεσίες όπως το φως, η θερµότητα και η 
κινητικότητα) και της εισόδου (καύσιµα). Οι ενεργειακές απαιτήσεις είναι στατιστική έννοια, η 
οποία ορίζεται ως η κατανάλωση ενέργειας ανά µονάδα της παραγωγής σε διαφορετικά 
επίπεδα συνάθροισης. 
 
Για µια ενιαία παραγωγική διαδικασία, η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι απλά το αντίστροφο 
της ενεργειακής απαίτησης. Αλλά αυτό δεν ισχύει σε οποιοδήποτε υψηλότερο επίπεδο 
συνάθροισης  – την εταιρία, τον τοµέα ή την οικονοµία  – όπου διάφοροι παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, καθορίζουν τις συνολικές απαιτήσεις 
[23]. 
 
Μια περισσότερο απαιτητική σε ενέργεια χώρα δεν είναι απαραιτήτως λιγότερο αποδοτική. 
Παράγοντες που επηρεάζουν τις δύο αυτές έννοιες είναι οι διαφορές στις τιµές της ενέργειας, 
στο κλίµα, στη γεωγραφική θέση και στον τρόπο ζωής. 
 
Οι πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας µπορούν να 
συµπεριλάβουν αλλαγές στις σχετικές τιµές και ενεργά µέτρα για την επιτάχυνση των 
αλλαγών όσον αφορά στην τεχνολογία. Και τα δύο σύνολα των οργάνων αυτών έχουν τα 
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους. Οι µεταβολές των τιµών επιταχύνουν τις 
βελτιώσεις στην αποδοτικότητα, αλλά ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην οικονοµική 
ανάπτυξη. Οι βελτιώσεις στην τεχνική αποδοτικότητα υπόκεινται µόνο στα rebound 
αποτελέσµατα, τα οποία κάνουν τις οικονοµίες να αναπτύσσονται γρηγορότερα. 
 
Η " rebound επίδραση " εξηγεί γιατί η βελτιωµένη ενεργειακή αποδοτικότητα δε µεταφράζεται 
πάντα σε ισοδύναµες µειώσεις στις ενεργειακές απαιτήσεις, εφ' όσον η τιµή της ενέργειας 
παραµένει αµετάβλητη. Οι ενεργειακοί καταναλωτές προσαρµόζονται στις χαµηλότερες de 
facto τιµές των ενεργειακών υπηρεσιών έχοντας µεγαλύτερες απαιτήσεις. Η επίδραση αυτή 
δεν πρέπει να θεωρηθεί αποκλειστικά και µόνο αρνητική. Η βελτιωµένη ενεργειακή 
αποδοτικότητα είναι πάντα επιθυµητή. Το γεγονός ότι οι εταιρίες και οι οικογένειες 
καταναλώνουν περισσότερο έναν αποδοτικότερο – προς στιγµήν - παράγοντα σηµαίνει ότι η 
γενική ευηµερία αυξάνεται, ακόµα κι αν η αρχική εξοικονόµηση ενέργειας αντισταθµίζεται 
πλήρως ή εν µέρει. 
  
Οι αγορές, και ειδικότερα εκείνες της τελικής χρήσης της ενέργειας, µπορούν να έχουν 
διάφορες ατέλειες (δηλ. δαπάνες συναλλαγής, έλλειψη πληροφοριών και ασυµβίβαστα 
κίνητρα) που εµποδίζουν την οµαλή λειτουργία του µηχανισµού των τιµών. Οι αγορές και οι 
κυβερνητικές πολιτικές, µέσω των τιµών και των πολιτικών τεχνολογίας, πρέπει να 
συµπληρώνουν η µια την άλλη για να επιτύχουν βελτιώσεις στο θέµα των ενεργειακών 
απαιτήσεων στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. 
 
  
Οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των επιπέδων της ενεργειακής αποδοτικότητας, 
εξυπηρετούν όχι µόνο τους περιβαλλοντικούς στόχους αλλά συµβάλλουν επίσης και στην 
επίτευξη της ασφάλειας του ανεφοδιασµού µέσω των µειώσεων στην κατανάλωση και στις 
απαιτήσεις για εισαγωγές. Υποκινούν επίσης την ανταγωνιστικότητα µε τη µείωση των 
συνολικών ενεργειακών δαπανών και τη βελτίωση της τεχνολογίας. Μικρότερη κατανάλωση 
ενέργειας προκαλεί µείωση των εκποµπών και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των υπαρχόντων 
ενεργειακών πόρων, προσδίδοντας µε τον τρόπο αυτό οφέλη σε διάφορους τοµείς: 
  
 Οι πολίτες και οι εγχώριοι καταναλωτές ωφελούνται από τη µειωµένη ρύπανση και τις 
βελτιωµένες συνθήκες για τη διαβίωση και την υγεία τους γενικότερα, τις αυξηµένες 
επιλογές και τους χαµηλότερους λογαριασµούς  

 Οι εµπορικοί και βιοµηχανικοί καταναλωτές εξασφαλίζουν επίσης το πλεονέκτηµα των 
χαµηλότερων ενεργειακών δαπανών  
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 Οι κατασκευαστές εξοπλισµού και συσκευών, έχοντας την υποχρέωση να 
συµµορφωθούν µε τα υψηλά πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας, αποκοµίζουν 
πλεονεκτήµατα στα πλαίσια του ανταγωνισµού στις αγορές εξαγωγών  

 Οι ενεργειακοί προµηθευτές, που θεωρούνται ολοένα και περισσότερο ως φορείς 
παροχής υπηρεσιών παρά - όπως πρώτιστα - σαν παραγωγοί, συγκεντρώνουν τα 
µεγαλύτερα οφέλη της προστιθεµένης αξίας 

 
 
 
4.5 Οικονοµική Επάρκεια (Economic Efficiency) και Ανταγωνιστικότητα 
  
Είναι άµεση η σχέση οικονοµικής επάρκειας και ανταγωνιστικότητας. Γι’ αυτό και η προώθηση 
της οικονοµικής επάρκειας στην παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας µπορεί να 
ενσωµατωθεί στον δεύτερο αυτό στόχο της ενεργειακής πολιτικής. 
 
Σήµερα οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο από ποτέ για την εξασφάλιση, όχι µόνο 
της διαθεσιµότητας ανά πάσα στιγµή της απαραίτητης ενέργειας για τον πληθυσµό της χώρας 
τους, αλλά και για το να είναι αυτή διαθέσιµη στο χαµηλότερο δυνατό κόστος, όπως επίσης 
και για την αποδοτικότερη δυνατή χρήση αυτής. 
 
Αυτό φυσικά δε σηµαίνει απαραίτητα ότι οι κυβερνήσεις δεσµεύονται να εξασφαλίσουν ότι οι 
καταναλωτές θα πληρώνουν την κατώτερη δυνατή τιµή για την παρεχόµενη σε αυτούς 
ενέργεια, αλλά ότι η ενέργεια διατίθεται από οικονοµικής απόψεως στο χαµηλότερο κόστος 
στις διεθνείς αγορές. Σε πολλές χώρες επιβάλλονται φόροι κατανάλωσης ενέργειας, ιδιαίτερα 
στο πετρέλαιο και τα παράγωγα αυτού, αποβλέποντας τόσο στην αύξηση των εσόδων των 
κυβερνήσεων, όσο και στο να αποτρέψουν τη µεγάλη και άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, 
κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους. 
 
Εποµένως, από την άποψη της επάρκειας, αυτό που έχει σηµασία είναι, όχι τόσο η τελική 
τιµή την οποία θα κληθούν να καταβάλλουν οι καταναλωτές, αλλά το κατά πόσο οι 
διαδικασίες της παραγωγής, της απαίτησης και της κατανάλωσης της ενέργειας διεξήχθησαν 
µε τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο [24]. 
 
Είναι κοινώς αποδεκτή η άποψη ότι η οικονοµική επάρκεια, και κατ’ επέκταση η 
ανταγωνιστικότητα, επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό στις αποκεντρωµένες και 
απελευθερωµένες ενεργειακές αγορές, µε πλήρως ελεύθερα καθορισµένες τιµές αγοράς. Τα 
τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικές, θεσµικές και κοινωνικές αλλαγές που επήλθαν σχεδόν σε 
όλες τις χώρες ανά τον κόσµο, έχουν βοηθήσει κατά πολύ στη λήψη και στην εφαρµογή 
µέτρων που έχουν σχέση µε τον στόχο αυτό. 
  
  
  
4.6 Ανάπτυξη της τεχνολογίας και της έρευνας στο χώρο της ενέργειας 
 
Η ανάπτυξη νέων καθαρότερων και αποδοτικότερων τεχνολογιών και η εκµετάλλευση αυτών 
στις ενεργειακές αγορές, αποτελεί ζωτικό στρατηγικό πρόβληµα, σε τέτοιο βαθµό που τα 
µέτρα αυτά θα επιτρέψουν την ευκολότερη επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της 
ενεργειακής πολιτικής. 
 
Στόχος των δράσεων που εφαρµόζονται στον εν λόγω τοµέα, είναι η επεξεργασία εκείνων 
των νέων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν να ενισχυθεί η ασφάλεια και η διαφοροποίηση των 
πηγών του ανεφοδιασµού, να εξοικονοµηθεί ενέργεια και να αποκοµισθούν µεγαλύτερα 
οφέλη από την πρόσβαση στις ορυκτές πηγές ενέργειας. 
 
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα απαιτηθεί στενός συντονισµός µεταξύ των διαφόρων 
σταδίων των ενεργειών Ε&ΤΑ (R&TD) και των µηχανισµών της ενεργειακής αγοράς, ιδίως µε 
τη βελτίωση της συνεργασίας των κρατών µελών και των κυριότερων φορέων στις διάφορες 
φάσεις της διαδικασίας αυτής [25]. Αυτό συνεπάγεται επίσης την ενσωµάτωση των στοιχείων 
των αναγκών του καταναλωτή και του σεβασµού προς το περιβάλλον σε κάθε ερευνητικό 
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βήµα στο χώρο της ενεργειακής τεχνολογίας, αλλά και στη θέσπιση ενός πλαισίου 
συντονισµού των διαφόρων σταδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης και των συγκεκριµένων 
µέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της έµπρακτης εφαρµογής τους στην αγορά. 
 
Η ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδοµής έχει τόσο µεσοπρόθεσµο, όσο και µακροπρόθεσµο 
χρονικό ορίζοντα. Προτεραιότητα δίνεται κατά κύριο λόγο στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
επίδειξη σε τοµείς που αφορούν στις εγχώριες πηγές ενέργειας κάθε περιφέρειας, στον 
λιγνίτη, στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, καθώς επίσης και στην αποδοτικότητα και, κατά 
συνέπεια, στην εξοικονόµηση της ενέργειας. 
 
Το γεγονός ότι σήµερα ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό της παραγωγής της ενέργειας στηρίζεται 
στον λιγνίτη, καθιστά αυτονόητη τη βελτιστοποίηση, οικονοµικά και περιβαλλοντικά, της 
εκµετάλλευσης του κύριου αυτού συστατικού του µίγµατος των καυσίµων. Έτσι θα µπορέσει 
να διατηρηθεί και µελλοντικά η δυνατότητα χρήσης του στην απελευθερωµένη και 
ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ακόµα και υπό αυστηρές περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές. Η ανάπτυξη, η αφοµίωση και η εξάπλωση των καθαρών τεχνολογιών καύσης 
των στερεών καυσίµων, αποτελεί προτεραιότητα για κάθε χώρα. 
 
Στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών, διαµορφώνονται δύο κύριοι άξονες ως προς την 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, µε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Για 
τις µορφές και τις τεχνολογίες ΑΠΕ, οι οποίες είναι ήδη σχετικά ώριµες και για τις οποίες 
υπάρχουν δυνατότητες σηµαντικής διεύρυνσης των εφαρµογών τους σε εµπορική κλίµακα σε 
µεσοπρόθεσµο ορίζοντα (αιολική ενέργεια, θερµικά συστήµατα ηλιακής ενέργειας για ψύξη, 
υδροηλεκτρικά µικρής κλίµακας, γεωθερµία), θα υποστηριχθούν δράσεις που βελτιώνουν την 
αποδοτικότητά τους, προωθούν τη διάδοσή τους µέσω επίδειξης της αξιόπιστης λειτουργίας 
τους στα πλαίσια του ενεργειακού δικτύου και τη µείωση του κόστους µέσω οικονοµιών 
κλίµακος, καθώς και δράσεις οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα του εξοπλισµού 
(κανονισµοί και πιστοποίηση). 
 
Ως προς τον µακροπρόθεσµο ορίζοντα, η έρευνα και η ανάπτυξη στοχεύουν στην ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών για την αξιοποίηση των ΑΠΕ (όπως είναι για παράδειγµα οι κυψέλες 
καυσίµου σε συνδυασµό και µε φωτοβολταϊκά, ή η ενέργεια των κυµάτων) και την ανάπτυξη 
και αποτελεσµατική χρήση νέων καυσίµων (υγρά και αέρια βιοκαύσιµα). 
 
Παράλληλα µε την οργάνωση της έρευνας σε επίπεδο µορφής ενέργειας, όπως είναι ο 
λιγνίτης και οι διάφορες ΑΠΕ, καλό θα ήταν να οργανωθεί η έρευνα και σε επίπεδο 
συστήµατος. Υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης της τεχνολογίας των ολοκληρωµένων – 
αποκεντρωµένων συστηµάτων, όπου δηµιουργούνται παράλληλα και ευκαιρίες 
απασχόλησης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά θέµατα οργάνωσης και ελέγχου του συστήµατος, 
καθώς και ελέγχου µικρών δικτύων που συνδέονται µε αυτά. 
  
  
 
4.7 Ενεργειακές διασυνδέσεις και ανταγωνιστικότητα 
 
Ο δεσµός µεταξύ του IEM (Internal Energy Market) και των δια-Ευρωπαϊκών ενεργειακών 
δικτύων (TENs - Trans-European Energy Networks) είναι στενός και ιδιαίτερα σηµαντικός και 
αποτελεί µια από τις βασικές διαστάσεις των ενεργειακών αυτών δικτύων του γενικού 
ενεργειακού πλαισίου. Αν και οι ελεύθερες αγορές δεν αποτελούν προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη διασυνδέσεων µεταξύ των διαφόρων δικτύων, το εµπόριο το οποίο έχει αναπτυχθεί 
τείνει να περιορίζεται από µακροπρόθεσµες συµβάσεις και µεταξύ των µόνιµων εταίρων. Με 
άλλα λόγια, το εµπόριο έχει συντονιστεί και έχει ελεγχθεί από σχετικά λίγες σηµαντικές 
utilities, γεγονός το οποίο έχει καταστήσει δύσκολη, αν όχι ακατόρθωτη, την είσοδο νέων 
εταιρειών στην αγορά και έχει υποδείξει ότι το διασυνοριακό εµπόριο και η απαραίτητη για την 
εξυπηρέτηση αυτού υποδοµή, είναι κατά πολύ κάτω από τα βέλτιστα επίπεδα. Η δηµιουργία 
µιας πραγµατικά ανοικτής αγοράς ενέργειας η οποία, όπως φαίνεται, είναι υπό κατασκευή 
αλλά χρειάζεται ακόµα αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί, θα αντιπροσωπευθεί και θα 
ενισχυθεί από τα δίκτυα αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, στα σχέδια των οποίων τα σύνορα 
δεν αποτελούν τροχοπέδη. Χωρίς την εκµετάλλευση των φυσικών µέσων της IEM, τα οφέλη 
της ενιαίας αγοράς από τον αυξανόµενο ανταγωνισµό, τη µεγαλύτερη αποδοτικότητα, του 
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χαµηλότερου κόστους, της µεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας και των κυµαινόµενων 
οικονοµιών, θα παραµείνουν θεωρητικά και αόριστα.  
  
Το µέληµα του σχεδιασµού του διασυνοριακού δικτύου σε αυτό το σενάριο δίνει λιγότερη 
έµφαση στην ανάπτυξη των διασυνδέσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού 
ανεφοδιασµού και µεγαλύτερη στη δηµιουργία ενός προτύπου περισσότερο βασισµένου στην 
αγορά. Τα δίκτυα θα αναπτυχθούν για να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή από εµπορική και 
τεχνική άποψη και οι στρατηγικές των utilities θα εξελιχθούν - στην πραγµατικότητα 
εξελίσσονται ήδη - για να εκµεταλλευθούν αυτό το γεγονός. Πολλές utilities οι οποίες 
περιόρισαν στο παρελθόν τις δραστηριότητές τους στα όρια των εθνικών τους συνόρων, 
επιδιώκουν ενεργά και εκµεταλλεύονται τις επιχειρησιακές ευκαιρίες αλλού στην Ε.Ε. και 
πέραν αυτής [4]. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
 



5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                                         & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                     5:59 
 

5.1 Εισαγωγή 
 
Η αντιπαράθεση µεταξύ των marketers και των σχεδιαστών σχετικά µε όλα τα θέµατα που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως στα πλαίσια των άλλων στόχων της ενεργειακής πολιτικής, είναι 
έντονη σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου µισού του 20ού αιώνα. Αλλά από το 1980, ο 
σχεδιασµός µίας ενεργειακής πολιτικής άρχισε να επηρεάζεται έντονα από έναν ακόµα 
παράγοντα, το περιβάλλον. Αρχικά η όξινη βροχή, έπειτα η αύξηση της θερµοκρασίας του 
πλανήτη, ήταν από τα πρώτα θέµατα που άρχισαν να προβληµατίζουν και να παίρνουν 
ολοένα και πιο κυρίαρχη θέση στα ζητήµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο τοµέας της ενέργειας διαδραµατίζει εξέχοντα ρόλο σε σχέση µε το περιβάλλον. Πράγµατι, η 
παραγωγή, η µεταφορά και η χρήση της ενέργειας έχουν άµεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον, ο 
οποίος µπορεί να είναι τοπικός, όταν πρόκειται για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα στις 
πόλεις για παράδειγµα, ή όταν τίθεται το θέµα της απόρριψης των αποβλήτων, της 
αποθήκευσης των πυρηνικών καυσίµων ή του προκαλούµενου θορύβου. Ωστόσο, µπορεί να 
αφορά και πολλές περιοχές ή χώρες, λαµβάνοντας έτσι ηπειρωτικές και γενικότρα διεθνείς 
διαστάσεις, στις περιπτώσεις εκποµπών που έχουν επιπτώσεις πολύ ευρύτερες από τον 
τόπο προέλευσής τους. Ένα τέτοιο θέµα παγκόσµιας ανησυχίας αποτελούν οι εκποµπές των 
αερίων του θερµοκηπίου, και κυρίως του CO2. 
 
Εποµένως σήµερα η ενεργειακή πολιτική, για να είναι αξιόπιστη και αποτελεσµατική, θα 
πρέπει να περιλαµβάνει στους στόχους της και τα περιβαλλοντικά θέµατα, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να µπορέσει να υπάρξει “αειφόρος” 
οικονοµική και κοινωνική πρόοδος. 
 
 
Ενέργεια στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής 
 
Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες αποτελούν σαφώς έναν από τους τρεις στυλοβάτες της 
ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε.: ο συνδετικός κρίκος µεταξύ του περιβάλλοντος και της 
ενέργειας είναι στην πρώτη γραµµή του προσδιορισµού όλων των πτυχών της ενεργειακής 
πολιτικής. ∆εν ήταν πάντα έτσι βέβαια η κατάσταση. Οι πρωταρχικοί στόχοι της ενεργειακής 
πολιτικής της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια των πρώτων 25-30 ετών της κυµαίνονταν µεταξύ των 
ζητηµάτων της κοινής αγοράς και της εξασφάλισης του ανεφοδιασµού. Αυτό άρχισε να 
αλλάζει στη δεκαετία του '80 µε την εµφάνιση των ανησυχιών σε Σκανδιναβία και Γερµανία 
σχετικά µε την όξινη βροχή. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, το ζήτηµα της παγκόσµιας αύξησης 
της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου απέκτησε εξέχουσα θέση στις 
επικρατούσες πολιτικές τάσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τη διασύνδεση περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών ζητηµάτων. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες που στόχευσαν στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της αλλαγής του κλίµατος, αναπόφευκτα είχαν επίδραση στον τοµέα της 
ενέργειας, ο οποίος, αν και δεν είναι η µόνη αιτία της παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας, 
είναι ωστόσο ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας. Ακολουθεί εξέταση του ευρύτερου πλαισίου 
της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε., τόσο από την άποψη της νοµικής βάσης όσο και από 
την άποψη των γενικών αρχών της περιβαλλοντικής πολιτικής. 
 
 
1. Νοµική βάση για την περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. 
 
Το περιβάλλον δεν περιλήφθηκε στις αρχικές συνθήκες, καθιστώντας αδύνατο για την 
Κοινότητα να λάβει περιβαλλοντικά µέτρα τα οποία δεν άρµοζαν στο πλαίσιο άλλων στόχων, 
όπως είναι η δηµιουργία της κοινής αγοράς  – όχι ότι υπήρξε κιόλας µεγάλη πρόκληση για µια 
τέτοια κίνηση στα πρώτα έτη ίδρυσης της Κοινότητας. Εντούτοις, η δυνατότητα της Ε.Ε. να 
αναπτύξει πολιτική δράση για το περιβάλλον ενισχύθηκε το 1987 όταν η Ενιαία Ευρωπαϊκή 
Πράξη (ΕΕΠ – Single European Act) τροποποίησε τις υπάρχουσες συνθήκες ώστε να 
περιλάβουν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σχετικά µε το περιβάλλον. Σε αυτό περιλαµβάνονται 
ενσωµατωµένα άρθρα τα οποία καθορίζουν ότι η δράση της Κοινότητας για το περιβάλλον 
πρέπει να στοχεύει στο [4]:  
 
 Να συντηρεί, να προστατεύει και να βελτιώνει την ποιότητα του περιβάλλοντος 
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 Να συµβάλει θετικά ως προς την ανθρώπινη υγεία  
 Να εξασφαλίζει µια συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων  

 
Η δράση επρόκειτο να βασιστεί στις ακόλουθες αρχές:  
 
 Πρόληψη 
 ∆ιόρθωση της περιβαλλοντικής ζηµίας προσεγγίζοντας την πηγή της πρόκλησης αυτής 
 Ενσωµάτωση των απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές 
της Κοινότητας 
 Αρχή του «ο µολύνων πληρώνει» 

 
Οι αρχές αυτές έχουν συσσωµατωθεί στην περιβαλλοντική πολιτική της Κοινότητας έκτοτε. 
Όλες σχετίζονται µε τον τοµέα της ενέργειας, αλλά ιδιαίτερα η αρχή του «ο µολύνων 
πληρώνει», η οποία υποστηρίζει προτάσεις σχετικά µε περιβαλλοντικούς φόρους και την 
ενσωµάτωση του κόστους των απρόβλεπτων εξελίξεων. Οι τροποποιήσεις της συνθήκης 
ενίσχυσαν επίσης την πιθανότητα διεθνούς συνεργασίας στα πλαίσια των περιβαλλοντικών 
ζητηµάτων και επέτρεψαν στα κράτη µέλη να θεσπίσουν µέτρα, τα οποία είναι περισσότερο 
αυστηρά από εκείνα που έχουν συµφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, υπό τον όρο ότι αυτά είναι 
συµβατά µε τη συνθήκη  – δηλ. τόσο αυστηρά όσο να µην επηρεάζουν και να µη δηµιουργούν 
επιπρόσθετα εµπόδια σε ζητήµατα όπως είναι το εµπόριο στο εσωτερικό της Κοινότητας. 
 
Αρχικά, τα περιβαλλοντικά µέτρα απαιτούσαν την οµόφωνη ψηφοφορία στο Συµβούλιο των 
Υπουργών. Οι επόµενες αναθεωρήσεις της συνθήκης, οι οποίες κατοχυρώθηκαν στο 
Μάαστριχτ το 1991, και οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ το 1993, εισήγαγαν περιορισµένα 
ποσοστά, όσον αφορά στην πλειοψηφία, για ορισµένες πτυχές της περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Εντούτοις, η οµοφωνία απαιτείται ακόµα σε  ότι αφορά:  
 
 Μέριµνα, κατά κύριο λόγο δηµοσιονοµικής φύσης  
 Μέτρα σχετικά µε τον προγραµµατισµό που θα έπρεπε να έχουν οι πόλεις και οι χώρες 
σε θέµατα όπως πόλεων η χρήση του εδάφους (εξαιρώντας τη διαχείριση των 
αποβλήτων) και η διαχείριση των υδάτινων πόρων  
 Μέτρα που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην επιλογή που πρέπει να κάνει κάθε κράτος 

µέλος µεταξύ των διαφορετικών πηγών ενέργειας και της γενικής δοµής του ενεργειακού 
ανεφοδιασµού του  

 
Μεγαλύτερη έµφαση δόθηκε στην περιβαλλοντική πολιτική της Συνθήκης του Μάαστριχτ 
κυρίως από τις ισχυρότερες δυνάµεις που υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο 
τείνει να λάβει ισχυρότερη θέση απέναντι στα περιβαλλοντικά θέµατα απ’ ότι το Συµβούλιο 
των Υπουργών.  
 
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ τον Ιούνιο του 1997, ενίσχυσε τη δέσµευση της Κοινότητας για 
την προστασία του περιβάλλοντος, εισάγοντας την έννοια της "αειφόρου ανάπτυξης" µε πιο 
άµεσο τρόπο και αναφερόµενη "σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος" στις κοινές παροχές και τους γενικούς στόχους στην αρχή της 
συνθήκης. Η αναθεωρηµένη συνθήκη επιβεβαιώνει επίσης την προσπάθεια της Επιτροπής 
να προετοιµάσει µελέτες περιβαλλοντικής επίδρασης κατά την σύνταξη των προτάσεων οι 
οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 
 
2. Η ανάδειξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. 
 
Οι συνθήκες ίδρυσης της Κοινότητας δεν περιείχαν άµεση αναφορά στα περιβαλλοντικά 
ζητήµατα. Πράγµατι, στο πλαίσιο της δεκαετίας του '50, όταν η περιβαλλοντική 
συνειδητοποίηση ήταν στοιχειώδης, θα ήταν πιο εντυπωσιακό το να ενσωµατωθεί το θέµα 
του περιβάλλοντος στις συνθήκες. Το πρώτο πρόγραµµα περιβαλλοντικής δράσης (EAP – 
Environmental Action Programme) αναπτύχθηκε πριν από το 1972 και αποτέλεσε την πρώτη 
προσπάθειά της Κοινότητας να αναπτύξει µια λογική πολιτική για το περιβάλλον. Η Κοινότητα 
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έχει περατώσει πλέον και το πέµπτο της πρόγραµµα περιβαλλοντικής δράσης, το οποίο 
διήρκησε από το 1992 ως το 2000. Μια αναθεώρηση του προγράµµατος αυτού αναλήφθηκε 
από την Επιτροπή η οποία, µετά από διαβουλεύσεις µε το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, προετοίµασε µια απόφαση που υπέβαλε συστάσεις σχετικά µε το πώς να 
προαχθούν οι στόχοι του πέµπτου EAP [4]. 
 
 
 
5.2 Ενέργεια και περιβάλλον 
 
Όλες οι πηγές ενέργειας έχουν κάποια επίδραση στο περιβάλλον. Ακόµη και οι ανανεώσιµες 
πηγές, οι οποίες θεωρούνται συχνά ως η πιο επιθυµητή πηγή ενέργειας από περιβαλλοντική 
άποψη, µπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον [26]. Ο όρος "ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας"  καλύπτει ένα µεγάλο φάσµα ενεργειακών πηγών, από τις διάφορες µορφές 
ηλιακής δύναµης µέχρι και τη γεωθερµική δύναµη, από τη βιοµάζα µέχρι την αιολική ισχύ, 
κάθε µια από τις οποίες έχει τη δική της συγκεκριµένη περιβαλλοντική επίδραση.  
 
Η σχέση ενέργειας και περιβάλλοντος είναι πολυσύνθετη. Για παράδειγµα, ο ακόλουθος 
πίνακας δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών των στερεών καυσίµων. 
Εµπειρικά, η ΙΕΑ εκτιµά ότι η ποσότητα του CO2  που παράγεται ανά µονάδα της ενέργειας 
από την καύση του άνθρακα, από το πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο, είναι σε αναλογία 
2:1.5:1 αντίστοιχα. ∆εδοµένου ότι οι εκποµπές του CO2 είναι µια από τις σηµαντικότερες 
ανησυχίες των σχεδιαστών πολιτικής τα τελευταία χρόνια, το γεγονός αυτό βοηθά στην 
εξήγηση του γιατί η αντικατάσταση της χρήσης του άνθρακα από τη χρήση του φυσικού 
αερίου έχει γίνει ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη και αποδεκτή από οικολογική άποψη, εάν όχι και από 
την προοπτική της εξασφάλισης του ανεφοδιασµού και της απασχόλησης.  
 
 

Περιβαλλοντική επίδραση των κυριότερων πηγών ενέργειας 
Αέρας  
  
Απολιθωµένα καύσιµα Καύση  → αυξηµένα αέρια του θερµοκηπίου  → 

κλιµατολογικές συνέπειες 
 Καύση  → εκποµπές µορίων, σκόνη, SO2, H2S, NOx, CO, 

CO2, CH 4, µικρά ποσά βαριών µετάλλων και 
ραδιονουκλεΐδια 

 (άνθρακας)  → κακή ποιότητα του αέρα, όξινη βροχή και 
παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου  

 Αποθήκευση και µεταφορά αερίου  → διαρροές, εκρήξεις, 
πυρκαγιές 

 Cooling towers → µικροκλιµατικές επιδράσεις 
  
Πυρηνική ενέργεια Ατυχήµατα  → πιθανή απελευθέρωση ραδιονουκλεϊδίων 
 Cooling towers → µικροκλιµατικές επιδράσεις 
  
Υδροηλεκτρική ενέργεια Φράγµατα  → µικροκλιµατικές επιδράσεις από την 

πληµµύρα µεγάλων περιοχών και  φυσική παρείσφρυση 
 Κάλυψη της ξηράς µε νερό  → CH 4 → παγκόσµια αύξηση 

της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου  
  
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Καύση βιοµάζας  → εκποµπές µορίων CO, VOCs, NOx 
 Γεωθερµική ενέργεια  → εκποµπές στον αέρα 
  
Νερό  
  
Στερεά καύσιµα Παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας → θερµικές 

απελευθερώσεις από το νερό ψύξης  
 ∆ραστηριότητες µεταλλείας → πίεση στους υδάτινους 
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πόρους 
 Μεταλλεία άνθρακα → υγρά απόβλητα ορυχείων που 

περιέχουν οξέα και άλατα  → µόλυνση των υδάτων 
 Πλύση άνθρακα → µόλυνση των υδάτων 
 Εκποµπές SO2 και NOx → οξυνισµός και ευτροφισµός των 

υδρόβιων οργανισµών 
 Αποθέµατα άνθρακα → µόλυνση των υδάτων 
 Πετρελαιοκηλίδες και διαρροές → µόλυνση των υδάτων 
 Καύση LPG → προβλήµατα της διάθεσης των καταλοίπων 
  
Πυρηνική ενέργεια Μεταλλεία ουράνιου → µόλυνση υπόγειων υδάτων 
 Νερά που απορρίπτονται από ορυχεία → απελευθέρωση 

τοξικών µετάλλων και ραδιολογικών αποβλήτων 
 Λειτουργία εγκαταστάσεων → θερµικές απελευθερώσεις 

από το νερό ψύξης και  εκποµπές ραδιονουκλεϊδίων 
 Τυχαίες απελευθερώσεις λόγω ατυχηµάτων → µόλυνση 

των υδάτινων πόρων 
  
Υδροηλεκτρική ενέργεια Φράγµατα → αλλαγές στον υδρολογικό κύκλο, την 

ποιότητα και την αξιοπιστία του νερού 
 Κατάρρευση φραγµάτων → σηµαντικός κίνδυνος 

πληµµύρας 
  
 Μετατροπή βιοµάζας → µόλυνση των υδάτων 
 Γεωθερµική ενέργεια → εκποµπές στον υδάτινο ορίζοντα 
  
Χώµα / έδαφος  
  
Στερεά καύσιµα ∆ραστηριότητες µεταλλείας, εγκαταστάσεις, αγωγοί 

διασύνδεσης → φυσικές παρεισφρήσεις και  πίεση στους 
γεωλογικούς πόρους 

 Κοιτάσµατα που περιέχουν όξινα συστατικά → αυξηµένη 
εδαφολογική οξύτητα  

 Απόρριψη στερεών αποβλήτων και τέφρας από ορυχεία → 
µόλυνση των υδάτων που διήθεινται µέσα από στοίβες 
υλικών εξόρυξης → ρύπανση υπόγειων υδάτων και 
χώµατος  

 Μεταλλεία άνθρακα → καθίζηση εδάφους  
  
Πυρηνική ενέργεια Ενδεχόµενο ατύχηµα → µόλυνση του εδάφους από 

επικάθιση σωµατιδίων µέσω του αέρα 
 Ενδεχόµενο µη σωστής αποθήκευση αποβλήτων → 

µόλυνση  
 Απολύµανση και αφοπλισµός των εγκαταστάσεων 

πυρηνικής ενέργειας → µόλυνση 
 Κίνδυνος ατυχηµάτων κατά τη µεταφορά των 

χρησιµοποιηµένων καυσίµων → µόλυνση 
  
Υδροηλεκτρική ενέργεια Φράγµατα → ανεπανόρθωτη καταστροφή εύφορης γης και 

δασών 
 Κατασκευή φραγµάτων → κίνδυνοι καθίζησης εδάφους  
 Φράγµατα → αυξηµένη διάβρωση και ιζηµατογένεση 
  
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Ενεργειακές εγκαταστάσεις, αιολικά και ηλιακά πάρκα → 

πιέσεις από τη χρήση εδάφους 
 Παροπλισµός των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων → 

τοξική ρύπανση  
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Φύση, άγρια ζωή, τοπία  
  
Στερεά καύσιµα Μεταλλεία και παραγωγή → διαταραχή των βιότοπων και 

καταστροφή  των φυσικών περιοχών 
 Κοιτάσµατα που περιέχουν όξινα συστατικά → οξυνισµός 

→ αρνητικός αντίκτυπος  στη χλωρίδα και την πανίδα  
 Πετρελαιοκηλίδες → απειλές για την άγρια φύση και τις 

παράκτιες περιοχές  
 Μεταλλεία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διάθεση 

αποβλήτων, αγωγοί διασύνδεσης, πυλώνες, κ.λπ. → 
Άσχηµο οπτικό αποτέλεσµα ως προς το τοπίο  

  
Πυρηνική ενέργεια Cooling towers → Άσχηµο οπτικό αποτέλεσµα ως προς το 

τοπίο 
 Ατυχήµατα → κίνδυνος επιπτώσεων µέσω της µόλυνσης 

του αέρα, του χώµατος και του ύδατος → δευτεροβάθµια 
επίδραση από τη µετάδοση σε ζώντες οργανισµούς 

  
Υδροηλεκτρική ενέργεια Πληµµύρα → αλλαγές βιότοπων, µετανάστευση ψαριών 
 Φράγµατα και σχετική υποδοµή → οπτική παρείσφρηση 

και αλλαγές τοπίων 
  
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Πιθανή διαταραχή άγριας φύσης και βιότοπων → π.χ. από 

τη δηµιουργία παλιρροιακών φραγµάτων 
 Αιολικά και ηλιακά πάρκα → οπτική παρείσφρηση 
 
 
Πηγή: Adapted from Europe's Environment: The Dobris Assessment, European 
Environmental Energy [4] 
 
 
5.2.1 Συγκεκριµένα για την ηλεκτρική ενέργεια 
 
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η πλέον διαδεδοµένη και αναπτυσσόµενη µορφή δευτερογενούς 
ενέργειας. Η παραγωγή της καταναλώνει το 40% της συνολικής παροχής πρωτογενούς 
ενέργειας [27]. Παρέχει µεγάλη ευελιξία στη διανοµή της, είναι ασφαλής για τον καταναλωτή 
και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον στην τελική της µορφή, λόγοι για τους οποίους και είναι 
τόσο ευρεία η κατανάλωσή της. 
 
∆εν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται 
διαρκώς όσο αυξάνεται ο πληθυσµός και όσο οι χώρες αναπτύσσονται. Αποτέλεσµα του 
γεγονότος αυτού είναι η αύξηση των αναγκών σε ενέργεια και κατά συνέπεια η αύξηση της 
παραγωγής, µε όλες τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει αυτή στο περιβάλλον. 
 
Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι µία από τις κυριότερες πηγές εκποµπής 
διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή αυτής µε καύση λιγνίτη επιβαρύνει το περιβάλλον µε 
διπλάσια ποσότητα CO2 απ’ ότι µε χρήση φυσικού αερίου, ενώ η παραγωγή της από 
πυρηνικούς ή υδροηλεκτρικούς σταθµούς έχει ελάχιστες έως και καθόλου επιπτώσεις στην 
ατµόσφαιρα. 
 
Το CO2 είναι ένα από τα σηµαντικότερα αέρια του θερµοκηπίου, ρόλος των οποίων  είναι – 
όταν αυτά βρίσκονται σε σωστές αναλογίες - η διατήρηση της θερµότητας που ακτινοβολείται 
από τον ήλιο, απορροφώντας και επανακτινοβολώντας αυτή µέσα στην ατµόσφαιρα προς την 
επιφάνεια της γης, χωρίς να χάνεται όλη επιστρέφοντας στο διάστηµα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
η γη ζεσταίνεται και γίνεται βιώσιµη. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ωστόσο παράγουν τα 
αέρια αυτά σε µεγάλες ποσότητες, µε αποτέλεσµα να εντείνουν την παγίδευση της 
θερµότητας στην ατµόσφαιρα, γεγονός που προκαλεί αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη. 
Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό και ως «φαινόµενο του θερµοκηπίου». 
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5.2.2 Συνέπειες του φαινοµένου του θερµοκηπίου 
 
Η κύρια και φυσική συνέπεια του φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι η αύξηση της µέσης 
παγκόσµιας θερµοκρασίας κατά 1-3.5οC µέσα στα επόµενα 100 χρόνια. Οι υπόλοιπες 
συνέπειες είναι αποτέλεσµα αυτής της αύξησης της θερµοκρασίας. Θα ακολουθήσουν 
αλλαγές στο κλίµα και στις βροχοπτώσεις, µε αποτέλεσµα οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις να 
µετακινηθούν προς τον Βορρά. Επίσης η αύξηση της θερµοκρασίας θα επιφέρει και αύξηση 
στη στάθµη της θάλασσας, καθώς οι παγετώνες θα αρχίσουν να λιώνουν, µε αποτέλεσµα 
µεγάλες εκτάσεις που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας να απειλούνται µε 
εξαφάνιση. 
 
 
 
5.3 ∆ιεθνής ανταπόκριση στην αλλαγή του κλίµατος 
 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι διαρκώς αυξανόµενες επιστηµονικά τεκµηριωµένες 
ενδείξεις για τις αρνητικές επιπτώσεις της ανθρώπινης παρέµβασης στο περιβάλλον και το 
κλίµα του πλανήτη, καθώς και το αυξανόµενο ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για τα 
παγκοσµίου ενδιαφέροντος περιβαλλοντικά θέµατα, έφεραν το πρόβληµα της αλλαγής του 
κλίµατος στο πολιτικό προσκήνιο.  
 
Έγιναν διάφορες αξιόλογες κινήσεις και προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση όλων των 
κυβερνήσεων ανά τον κόσµο, και για τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 
Ακολουθεί συνοπτική ανάλυση των σηµαντικότερων από αυτές. 
 
 
5.3.1. Πλαίσιο Σύµβασης για την Αλλαγή του Κλίµατος (UNFCCC) 
 
Το Πλαίσιο Σύµβασης για την Αλλαγή του Κλίµατος (United Nations Framework Convention 
on Climate Change – UNFCCC), ορίζει κάποιες διαδικασίες και θέτει ορισµένους στόχους για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της αλλαγής του κλίµατος. 
 
Πλαίσιο εργασίας: Τη δεδοµένη στιγµή που υπογράφηκε η Σύµβαση ήταν γνωστό από τις 
διάφορες κυβερνήσεις ανά τον κόσµο οι οποίες την συνέταξαν, ότι δεν ήταν εφικτό να 
αποφασίσουν άµεσα για τη λεπτοµερή δράση τους και για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Έτσι η Σύµβαση θέτει ένα πλαίσιο εργασίας 
γενικών αρχών και διαδικασιών µιας σειράς συναντήσεων. Πάνω σε αυτήν τη βάση ξεκίνησαν 
οι συνοµιλίες. Ένα σηµαντικό προτέρηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι επέτρεψε στις 
διάφορες χώρες να ξεκινήσουν τις συζητήσεις, πριν καν πάρουν θέση υπέρ ή κατά του 
προβλήµατος. 
 
Στόχοι: Η Σύµβαση αναγνωρίζει ότι το θέµα της αλλαγής του κλίµατος του πλανήτη αποτελεί 
ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα. Θέτει ως ύστατο σκοπό τη σταθεροποίηση των 
ατµοσφαιρικών  συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκηπίου σε ασφαλή επίπεδα, τέτοια 
που να είναι δυνατή η εξάλειψη των προβληµάτων που δηµιουργούνται από την επικίνδυνη 
ανθρώπινη παρέµβαση στο κλιµατολογικό σύστηµα. Αυτά τα επίπεδα, τα οποία δεν έχουν 
ποσοτικοποιηθεί, πρέπει να επιτευχθούν µέσα σε ένα χρονικό περιθώριο τέτοιο που να δίνει 
στα οικοσυστήµατα τη δυνατότητα να προσαρµοστούν, ώστε να µην απειλείται η παραγωγή 
των βρώσιµων πρώτων υλών και να µην επηρεάζεται αρνητικά η οικονοµική ανάπτυξη. 
 
 
5.3.2. Πρωτόκολλο του Kyoto 
 
Στην πρώτη Σύνοδο των Συµβαλλόµενων Μερών (COP – 1) διαπιστώθηκε ότι οι δεσµεύσεις 
που διατυπώνονταν στο Πλαίσιο Σύµβασης ήταν ελλιπείς και αόριστες. Έτσι ξεκίνησε ένας 
νέος κύκλος συζητήσεων για να αποφασιστούν πιο λεπτοµερείς δεσµεύσεις. Μετά από τρία 
χρόνια διαπραγµατεύσεων, το πρωτόκολλο υιοθετήθηκε στο COP – 3, στις 11 ∆εκεµβρίου 
του 1997. Περιλαµβάνει νέους στόχους µείωσης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου για την 
περίοδο µετά το 2000. 
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Στόχοι του Πρωτοκόλλου: Το Πρωτόκολλο του Kyoto δεσµεύει µε νοµικά µέσα ξεχωριστά 
κάθε Συµβαλλόµενο Μέλος του Παραρτήµατος Ι (Annex I Parties), να επιτύχει στόχους για τη 
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Τελικός στόχος θεωρείται η µείωση των 
επιπέδων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε παγκόσµια κλίµακα τουλάχιστον κατά 5% 
σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του 1990 (έτος αναφοράς) κατά το χρονικό διάστηµα 2008 
– 2012. Για να επιβεβαιωθεί ο συνολικός στόχος µείωσης των εκποµπών των χωρών, θα 
υπολογιστεί ο µέσος όρος των πέντε χρόνων και θα συγκριθεί µε τα επίπεδα αναφοράς. 
 
Ο στόχος για την κάθε χώρα του Παραρτήµατος Ι δίνεται στο παράρτηµα Β του 
Πρωτοκόλλου. Οι στόχοι κυµαίνονται από µείωση κατά 8% για την Ε.Ε. και κάποιες άλλες 
χώρες, µέχρι και αύξηση 10% για την Ισλανδία, ενώ για τις ΗΠΑ έχει τεθεί σα στόχος µείωση 
κατά 7%. Η Ε.Ε. θα πρέπει να αντισταθµίσει τις εκποµπές όλων των χωρών της ώστε να 
µπορέσει να βγάλει τον µέσο όρο. 
 
Στο Πρωτόκολλο ορίζονται τα έξι αέρια του θερµοκηπίου για τα οποία θα πρέπει να 
επιτευχθούν συγκεκριµένοι στόχοι µείωσης: το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το µεθάνιο 
(CH4), το υποξείδιο του αζώτου (N2O), οι υδρογονοφθοράνρθακες (HFCS) και το 
εξαφθοριούχο θείο (SF6). Για τον υπολογισµό των συνολικών µειώσεων, υπολογίζονται όλες 
οι εκποµπές σε ισοδύναµους τόνους διοξειδίου του άνθρακα και εν συνεχεία αθροίζονται. Για 
τα τρία πρώτα ορίζεται η χρονιά του 1990 ως χρονιά αναφοράς, ενώ για τα τρία τελευταία 
χρόνια η χρονιά του 1995. 
 
Στην πραγµατικότητα, κατά τη χρονική περίοδο µέχρι την πρώτη περίοδο δέσµευσης, οι 
εκποµπές θα συνεχίζουν να αυξάνουν, καθώς ακόµα δε θα έχει τεθεί σε εφαρµογή το 
Πρωτόκολλο, εποµένως οι πραγµατικές µειώσεις το 2010 θα πρέπει να είναι της τάξης του 
30%. 
 
 
 
5.4 Αντιµετώπιση του προβλήµατος 
 
Όπως φαίνεται από όλα εκείνα που παρατέθηκαν παραπάνω, η επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των σύγχρονων κοινωνιών 
στο οποίο καλείται να δώσει λύσεις µία αποτελεσµατική ενεργειακή πολιτική, η οποία 
ταυτόχρονα θα επιτυγχάνει συµβιβασµό όλων των στόχων µεταξύ τους [28]. 
 
Οι µηχανισµοί εκείνοι που µπορούν να συµβιβάσουν τους ενεργειακούς µε τους 
περιβαλλοντικούς στόχους µε µεγάλη επιτυχία, είναι η νοµοθεσία, η φορολογία, οι 
προαιρετικές συµφωνίες και τα µέτρα που έχουν σχέση µε την Έρευνα και την Τεχνολογική 
Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ). 
 
Εκτός όµως από αυτά, στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος από τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες εκείνες που σχετίζονται µε την 
ενέργεια, µπορούν να συµβάλλουν αποφασιστικά και τα ακόλουθα: 
 
 
5.4.1. Ορθολογική και αποτελεσµατική εκµετάλλευση και χρήση των ενεργειακών  
          πόρων 
 
Η υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων επιβάλλουν την ορθολογική και αποτελεσµατική 
εκµετάλλευση των ενεργειακών πόρων. Αυτή µε τη σειρά της επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή 
κατάλληλα προσαρµοσµένων προγραµµάτων, τα οποία βοηθούν στην τόνωση των µέτρων 
της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας, στην ενθάρρυνση των επενδύσεων της βιοµηχανίας 
και των καταναλωτών για την εξοικονόµηση ενέργειας, όπως επίσης και για τη δηµιουργία 
των συνθηκών που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ενεργειακής έντασης της τελικής 
κατανάλωσης. Όλα αυτά φυσικά θα πρέπει να συνοδεύονται και από την αντίστοιχη 
χρηµατοδοτική στήριξη για την καθιέρωση καθαρών και αποτελεσµατικών τεχνολογιών σε 
αυτόν τον τοµέα. 
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Τα µέτρα ελέχγου της ενεργειακής κατανάλωσης, τόσο σε τοπική όσο και σε αστική κλίµακα, 
ενισχύονται από τη βελτίωση της διαχείρισης της ζήτησης, την προώθηση της ενεργειακής 
αποτελεσµατικότητας, αλλά και τη βελτιωµένη εκµετάλλευση των περιφερειακών πόρων. 
 
 
5.4.2. Προώθηση νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
 
Καθώς η παραγωγή αερίων του θερµοκηπίου προέρχεται κατά ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό 
από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, η µείωση των εκποµπών αυτών των αερίων 
µπορεί να γίνει µέσω της υϊοθέτησης εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
οι οποίοι είτε δεν παράγουν καθόλου αέρια του θερµοκηπίου, είτε η παραγωγή αυτών γίνεται 
σε πολύ µικρό ποσοστό [29]. 
 
Τέτοιες εναλλακτικές µορφές ενέργειας, είναι οι εξής: 
 
 
Πυρηνική ενέργεια 
 
Εάν αντικαθίσταντο όλη η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας µε ενέργεια παραγόµενη από 
λιγνίτη, οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας θα τριπλασιάζονταν. Σήµερα η πυρηνική ενέργεια αποτρέπει περίπου την 
παραγωγή 2,5 δισεκατοµµυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο και αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 16% της παγκόσµιας ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Αν και η πυρηνική ενέργεια θα µείωνε δραστικά τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, 
υφίστανται έντονοι προβληµατισµοί ως προς τα ηθικά και οικονοµικά προτερήµατά αυτής. Σε 
αντίθεση µε τις άλλες πιο οικολογικές µορφές ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή ή η αιολική, η 
πυρηνική ενέργεια δεν εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι οι νεφώσεις ή η 
ισχύς του ανέµου. Παρέχει µια σταθερή και αξιόπιστη ποσότητα ενέργειας η οποία χρειάζεται 
σε καθηµερινή βάση. 
 
Κατά την παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας εκπέµπεται µια πολύ µικρή ποσότητα διοξειδίου 
του άνθρακα σε ορισµένα από τα στάδια της παραγωγής της. Όµως οι ποσότητες αυτές είναι 
σε γενικές γραµµές αµελητέες. 
 
Για κάποιες χώρες η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας είναι απαραίτητη για να µπορέσουν να 
τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους για τα όρια των εκπεµπόµενων αερίων του θερµοκηπίου. 
 
 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
 
Είναι οι πηγές ενέργειας οι οποίες έχουν τραβήξει περισσότερο την προσοχή και στις οποίες 
έχει γίνει η µεγαλύτερη επένδυση, τόσο οικονοµική, όσο και τεχνολογική. Πρόκειται για πηγές 
εξ’ ορισµού οικολογικές και απόλυτα φιλικές προς το περιβάλλον, χρησιµοποιώντας σαν 
πρώτες ύλες για την παραγωγή της ενέργειας ανανεώσιµα στοιχεία της φύσης, όπως το νερό, 
τον ήλιο, τον άνεµο, τη βιοµάζα. 
 
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχουν απολύτως διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και οφέλη σε σχέση µε τα ορυκτά καύσιµα ή την πυρηνική παραγωγική ικανότητα. Από τη 
θετική άποψη, δεν εκπέµπουν καθόλου διοξείδιο του άνθρακα ή άλλους ατµοσφαιρικούς 
ρύπους βλαβερούς για το περιβάλλον (εκτός από µερικά προϊόντα αποσύνθεσης στις νέες 
υδροηλεκτρικές δεξαµενές). Από την άλλη πλευρά, επειδή το φυσικό µέγεθος του εξοπλισµού 
που απαιτείται για την εκµετάλλευση των πηγών ενέργειας χαµηλής έντασης είναι πολύ 
µεγάλο σχετικά µε αυτό που απαιτείται για τις πηγές ενέργειας υψηλής έντασης, απαιτείται 
µεγάλη χρήση υλικού και ενέργειας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και της κατασκευής, 
γεγονός το οποίο καθιστά την αξιοποίηση αυτή ιδιαίτερα δαπανηρή. Άλλο αρνητικό σηµείο 
αποτελεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις προκαλείται επίσης διατάραξη του 
οικοσυστήµατος, λόγω των αλλαγών στη φυσική κατάσταση των πρώτων αυτών υλών. 
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Εντούτοις, η περιβαλλοντική επίδραση σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Οι 
σταθεροί ηλιακοί συσσωρευτές µπορούν να διπλασιαστούν χρησιµοποιώντας τους 
ταυτόχρονα και σαν εµπόδια θορύβου κατά µήκος των εθνικών οδών, οι στέγες είναι εύκολο 
να διατεθούν ανά πάσα στιγµή για εγκατάσταση αυτών, και υπάρχουν θέσεις όπου οι 
ανεµογεννήτριες δε θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι ενοχλούν αισθητικά ή µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο. 
 
 
Φυσικό αέριο 
 
Το φυσικό αέριο αποτελεί µια καθαρή και αποτελεσµατική πηγή ενέργειας, χάρη στη σύνθεσή 
του και στην ευκολία χρήσης του. Είναι το πιο καθαρό φυσικό καύσιµο, εκπέµπει δηλαδή την 
µικρότερη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, και εποµένως η χρήση του θα µπορούσε να 
µειώσει τις συνολικές εκποµπές αυτού. 
 
 
 
5.5 Μεταρρύθµιση και περιβάλλον 
 
Ο ενεργειακός τοµέας έχει, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, σηµαντικές επιδράσεις στο 
περιβάλλον. Η µεταρρύθµιση και η εισαγωγή του ανταγωνισµού αυξάνουν τόσο τις 
προκλήσεις, όσο και τις ευκαιρίες. Η µεταρρύθµιση µετατοπίζει το βάρος της λήψης των 
αποφάσεων από την κυβέρνηση στους συµµετέχοντες στην αγορά και οι καταναλωτές έχουν 
µε τον τρόπο αυτό την ευκαιρία να κάνουν οι ίδιοι τις επιλογές τους, χωρίς να λαµβάνονται 
αποφάσεις γι’ αυτούς από τρίτους (υπεύθυνους φορείς). Συνεπώς, η ιδιωτικοποίηση και η 
επιχειρηµατικοποίηση θέτει αποστάσεις µεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης. Ο 
περιβαλλοντικός κανονισµός πρέπει να επανασχεδιαστεί για να µπορέσει να συµβαδίσει µε το 
νέο αυτό πλαίσιο και θα πρέπει να είναι πιο σαφής, βασιζόµενος σε κίνητρα και όχι σε άµεσο 
έλεγχο. Σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού, οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι είναι πολύ πιθανό να απαιτήσουν, εκ πρώτης όψεως, κάποια µορφή 
κανονισµού προκειµένου να επανορθώσουν για την ανικανότητα της αγοράς να λάβει υπόψη 
και να ενσωµατώσει τις απρόβλεπτες καταστάσεις. Υπάρχει η ανάγκη συγκεκριµένων 
δράσεων και ενεργειών για  να προστατευθεί το περιβάλλον,  ιδιαίτερα όσον αφορά στον 
περιορισµό των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα, του διοξειδίου του θείου και των 
οξειδίων του αζώτου [12]. 
 
Εντούτοις, προκύπτει – όπως και στην περίπτωση της εξασφάλισης του εφοδιασµού – το 
ερώτηµα σχετικά µε την επίδραση, θετική ή αρνητική, που µπορεί να έχει η απελευθέρωση 
της αγοράς στο περιβάλλον. Υπό λοιπές κανονικές συνθήκες (π.χ. ελλείψει των αλλαγών 
στον περιβαλλοντικό κανονισµό), η εισαγωγή του ανταγωνισµού παρατηρείται ότι έχει 
µεταβλητή επίδραση, η οποία καθορίζεται από το συγκεκριµένο κάθε φορά πλαίσιο. 
 
Σε κάποιες χώρες, οι µεταρρυθµίσεις που έγιναν στους τοµείς του ηλεκτρισµού, του λιγνίτη 
και του αερίου, προκάλεσαν πτώση κατά αρκετά µεγάλο ποσοστό στο ποσό της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παρήχθηκε από λιγνίτη. Αυτό ήταν αποτέλεσµα της διακοπής της λειτουργίας 
παλαιότερων εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν µε λιγνίτη από τις επιβεβληµένες µη-
πυρηνικές γεννήτριες, και της εισόδου, κυρίως, εγκαταστάσεων CCGT (συνδυασµένου 
κύκλου), οι οποίες χρησιµοποιούν σηµαντικά καθαρότερες τεχνολογίες. Έτσι η µεταρρύθµιση 
αυτή προκάλεσε στροφή προς το αέριο και αποµάκρυνση από τον γαιάνθρακα, καθώς επίσης 
και στροφή προς τη χρησιµοποίηση νεώτερων εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν 
γαιάνθρακα, οι οποίες οδήγησαν σε µείωση της ποσότητας των επιβλαβών εκποµπών που 
προέρχονται από την παραγωγή. 
 
Αντιθέτως, στα συστήµατα που κατά κύριο λόγο δε χρησιµοποιούν λιγνίτη, ο ανταγωνισµός 
απειλεί να αυξήσει τις εκποµπές του CO2. Κάτω από άλλες συνθήκες, όπου ο ανταγωνισµός 
ευνοεί τη στροφή προς τη µεγαλύτερη χρήση των εγκαταστάσεων λιγνίτη σε σχέση µε τις 
εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για την παραγωγή της ενέργειας του βασικού φορτίου, ή όπου 
ο ανταγωνισµός ευνοεί τη στροφή προς τις παλαιότερες και ακάθαρτες εγκαταστάσεις λιγνίτη, 
µπορούν να υπάρξουν σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
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Ως εκ τούτου, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της µεταρρύθµισης στον τοµέα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι συγκεκριµένες, και είναι δύσκολο να δοθεί µια γενική απάντηση σε 
αυτήν την ερώτηση. Το πρόβληµα περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ο ηλεκτρισµός 
επιτρέπει την εξαγωγή της χρησιµοποιήσιµης ενέργειας από τις κατά άλλα µη χρήσιµες 
αρχικές πηγές ενέργειας (κάτι το οποίο συµβαίνει για πολλές ανανεώσιµες µορφές ενέργειας) 
ή µεγαλύτερα ποσά χρησιµοποιήσιµης ενέργειας από το ίδιο ποσό αρχικής ενέργειας (µέσω 
της συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ισχύος, CHP), βοηθώντας µε τον τρόπο αυτό 
στη µείωση των απρόβλεπτων περιβαλλοντικών εξελίξεων. Η οικονοµική βιωσιµότητα αυτών 
των τεχνολογιών είναι συγκεκριµένη. Η απελευθέρωση, µε το να παράσχει την αµερόληπτη 
πρόσβαση των δικτύων για πρώτη φορά, είναι πιθανό να οδηγήσει στη χρήση των 
τεχνολογιών αυτών όπου υπάρχουν οικονοµικοί λόγοι. Κάτι τέτοιο µπορεί να σηµαίνει ότι η 
χρήση τους επεκτείνεται  ολοένα και περισσότερο. 
 
 
 
5.6 Μέτρα για την υλοποίηση της µεταρρύθµισης στον στόχο του περιβάλλοντος 
 
5.6.1 Φόροι και εισφορές 
 
Ένας τρόπος ενσωµάτωσης του περιβαλλοντικού κόστους είναι µέσω της εφαρµογής φόρων 
και εισφορών. Υπάρχουν ήδη ενεργειακοί φόροι / εισφορές για τις εκποµπές άνθρακα, θείου 
και αζώτου σε διάφορες χώρες. Μία απελευθεροποιηµένη αγορά ενέργειας µε περισσότερο 
ανεξάρτητους δράστες και µικρότερη άµεση κυβερνητική παρέµβαση, χρειάζεται ένα πλαίσιο 
κανονισµών ή οικονοµικών οργάνων µέσα στο οποίο µπορούν να λειτουργήσουν ελεύθερα οι 
δυνάµεις της αγοράς. Η υλοποίηση τέτοιων οικονοµικών οργάνων, διευκολύνεται από την 
συνεργασία και την εναρµόνιση των προσπαθειών σε διεθνές ή περιφερειακό επίπεδο. 
Πρόκειται για κάτι που βραχυπρόθεσµα είναι δύσκολο να διατηρηθεί και υπάρχει και η 
περίπτωση να χρειαστούν ειδικές µεταβατικές συµφωνίες ώστε οι διάφορες χώρες να µην 
αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα περιβαλλοντικά και οικονοµικά όργανα εξαιτίας του 
ανταγωνισµού µε χώρες που έχουν χαµηλότερα, και λιγότερο δαπανηρά, επίπεδα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
 
5.6.2 Ενεργειακές επιχορηγήσεις 
 
Οι ενεργειακές επιχορηγήσεις έχουν διαδραµατίσει ιστορικά έναν ιδιαίτερα κρίσιµο ρόλο και 
πρέπει να εξεταστούν σε οποιοδήποτε πρόγραµµα µεταρρύθµισης το οποίο επιδιώκει να 
επιτύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους. Η µεταρρύθµιση των ενεργειακών επιχορηγήσεων 
µπορεί να έχει τόσο περιβαλλοντικά όσο και άµεσα οικονοµικά οφέλη. Μελέτες που 
πραγµατοποιήθηκαν από την World Bank και την OECD (Larsen and Shah 1992, Burniaux et 
al. 1992) έδειξαν ότι έχουν πραγµατοποιηθεί ενεργειακές επιχορηγήσεις ύψους 200 
δισεκατοµµυρίων $US παγκοσµίως, κυρίως στις αναπτυσσόµενες χώρες και στις χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. ∆ιαπίστωσαν ότι η αφαίρεση των επιχορηγήσεων αυτών θα 
οδηγούσε στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το 2010, έως και ένα 
δισεκατοµµύριο τόνους. 
 
Πιο συγκεκριµένα, το 1994-96, η OECD πραγµατοποίησε µια µελέτη (Reforming Energy and 
Transport Subsidies, OECD 1997, προς έκδοση), σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που θα είχε η στέρηση των ενεργειακών επιχορηγήσεων στις χώρες µέλη αυτής. Σε µερικά 
από τα case studies βέβαια, το γεωγραφικό  φάσµα ήταν ευρύτερο. Τα βασικά 
συµπεράσµατα από το κύριο σώµα της µελέτης και τις περιπτωσιολογικές µελέτες αυτού, 
είναι τα εξής: 
 
 Οι µειώσεις διοξειδίου του άνθρακα από την αφαίρεση συγκεκριµένων επιχορηγήσεων 

µπορούν, πράγµατι, να είναι σηµαντικές, αν και πιθανώς όχι τόσο µεγάλες όπως 
υπολογίζεται από µερικά οικονοµικά πρότυπα 
 Ο τύπος επιχορηγήσεων των οποίων η αναίρεση θα οδηγούσε στο µέγιστο 
περιβαλλοντικό όφελος είναι παροχές και άλλοι τύποι δηµοσιονοµικής και οικονοµικής 
υποστήριξης για την παραγωγή λιγνίτη, ιδιαίτερα όπου αυτές οι υποστηρίξεις 
συνδυάζονται µε την υποστήριξη για επένδυση στη βιοµηχανία ηλεκτρικής ενέργειας 
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 Σε πολλές χώρες οι επιχορηγήσεις και οι φορολογικές απαλλαγές παρέχονται για τους 
οικιακούς και µεγάλους βιοµηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, και µάλιστα σε 
µερικές από αυτές, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Η αφαίρεση αυτών των υποστηρίξεων θα 
οδηγούσε στη µειωµένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, και κατά συνέπεια στις 
µειωµένες περιβαλλοντικές επιδράσεις που µπορεί να έχει µια τέτοια κατανάλωση 
 Η αφαίρεση µερικών επιχορηγήσεων θα είχε ωστόσο αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Για παράδειγµα, επιχορηγήσεις χρησιµοποιούνται σε πολλές χώρες για την 
υποστήριξη της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές 
 Οι περισσότερες επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την ενέργεια παρέχονται για 
κοινωνικούς λόγους, όπως είναι η διαµόρφωση των τιµών της ενέργειας κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι προσιτές στις χαµηλού εισοδήµατος οικογένειες, καθώς επίσης και 
για να προστατεύσουν την εργασιακή απασχόληση στα ορυχεία και στις απαιτητικές σε 
ενέργεια βιοµηχανίες. Οποιαδήποτε κίνηση για µεταρρύθµιση των επιχορηγήσεων θα 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη και να εκτιµά τα κίνητρα και τις αιτίες που οδήγησαν αρχικά σε 
αυτήν την επιχορήγηση. Είναι επίσης σηµαντικό να θεσπιστούν εναλλακτικά µέτρα για την 
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνία 

 
 
5.6.3 Άδειες για το εµπόριο των εκπεµπόµενων ουσιών 
 
Οι επιχορηγήσεις δεν είναι, θεωρητικά, ή ακόµα πιο συχνά στην πράξη, η περισσότερη φιλική 
προσπάθεια προσέγγισης της αγοράς στον περιβαλλοντικό κανονισµό. Μια εναλλακτική 
προσέγγιση, η οποία χρησιµοποιεί πράγµατι την αγορά (παρά να λειτουργεί σε βάρος της) 
είναι οι εµπορικές άδειες εκποµπών. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου συστήµατος, οι κυβερνήσεις ή 
οι ρυθµιστές καθορίζουν µια συνολική µέγιστη ποσότητα εκποµπών, για παράδειγµα 
διοξειδίου του θείου, ενδεχοµένως να καθορίζουν και τα τοπικά µέγιστα, να εκδίδουν τις 
αντίστοιχες άδειες για τις εκποµπές, να απαιτούν µέσα για την εγκατάσταση αισθητήρων στις 
καπνοδόχους, και να επιτρέπουν τέτοιου είδους άδειες να αγοραπωλούνται µεταξύ των 
κατόχων τους. Αυτός ο τύπος ελέγχου είναι συµβατός µε µια ανταγωνιστική αγορά για την 
παραγωγή ενέργειας. Λειτουργεί καλύτερα στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουν 
σχετικά λίγες αιτίες πρόκλησης, γεγονός το οποίο καθιστά τον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ιδανική περιοχή για την εφαρµογή του µέτρου αυτού. 
 
Εντούτοις, τέτοια προγράµµατα απαιτούν ο ρυθµιστής να έχει µία ορισµένη ποσότητα 
πληροφοριών, η οποία είναι απαραίτητη για την λήψη της τελικής απόφασης σχετικά µε τον 
αριθµό των αδειών αυτών. Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης απαραίτητες για να παρέχουν 
σαν κίνητρα τα οφέλη, ώστε να είναι δυνατή η στροφή σε ένα νέο σύστηµα περιβαλλοντικού 
ελέγχου το οποίο προβλέπει χαµηλότερο κοινωνικό κόστος κατά την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων. Όταν το ιδιαίτερο κόστος που επιφέρει η µείωση των εκποµπών 
δεν είναι γνωστό στο ρυθµιστή, µπορεί να συνεπάγει αποµάκρυνση από το βέλτιστο το οποίο 
είναι δυνατό να επιτευχθεί όταν το κόστος αυτό είναι γνωστό, ώστε να µπορέσει να εξισωθεί 
το κοινωνικό κόστος των εκποµπών µε τα κοινωνικά οφέλη που µπορεί να επιφέρουν οι 
µειώσεις αυτές (Lewis 1996). Τέλος, το κόστος της συγκέντρωσης και της χρησιµοποίησης 
των πληροφοριών, όπως επίσης και άλλα διοικητικά έξοδα, θα παίξουν ρόλο στη λήψη της 
απόφασης σχετικά µε τη στροφή σε ένα νέο καθεστώς. Συνολικά, εντούτοις, αυτή η 
προσέγγιση είναι θετική και θα µπορούσε να είναι ελπιδοφόρος. 
 
 
 
5.7 Ενεργειακές διασυνδέσεις και περιβάλλον 
 
Αν και η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στη διατύπωση όλων των πτυχών της πολιτικής της Ε.Ε., η περιβαλλοντική πτυχή 
των TEN είναι σχετικά παραµεληµένη, εκτός από µερικές αναφορές σχετικά µε τη συµβολή 
των TEN στην αειφόρο ανάπτυξη. Τη µεγαλύτερη ανησυχία για την περιβαλλοντική επίδραση 
των TEN έχουν εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕΙΒ, η οποία εξετάζει τις 
εκτιµήσεις για την περιβαλλοντική επίδραση που µπορεί να έχουν τα προγράµµατα των TEN, 
όταν µελετά την έγκριση ενός δανείου για τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων αυτών. 
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Η αξιολόγηση ενός δικτύου περιλαµβάνει την εκτίµηση όχι µόνο των µεµονωµένων 
προγραµµάτων όσον αφορά στο άµεσο αντίκτυπο που αυτά µπορεί να έχουν στο περιβάλλον 
(π.χ. εκποµπές, επιπτώσεις υγείας και οπτικός αντίκτυπος στο περιβάλλον) αλλά και την 
αξιολόγηση, µεταξύ άλλων, των αλλαγών στο µίγµα των καυσίµων, οι οποίες προκαλούνται 
από την ανάδειξη των ενεργειακών δικτύων και των εκτιµήσεων του αντίκτυπου που ενδέχεται 
να έχει η µεγαλύτερη ενσωµάτωση αυτών στην τιµή και τις απαιτήσεις  – οι οποίες από µόνες 
τους θα µπορούσαν να έχουν µια σηµαντική περιβαλλοντική επίδραση σαν αποτέλεσµα του 
µεγαλύτερου ανταγωνισµού, των χαµηλότερων τιµών και της αυξανόµενης απαίτησης [4]. 
 
Ελλείψει τέτοιας ανάλυσης, το καλύτερο που µπορεί να γίνει είναι το να προσδιοριστούν οι 
πιθανοί τρόποι µε τους οποίους τα TEN µπορούν να ασκήσουν επίδραση στο περιβάλλον, 
γεγονός που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι θα είναι ιδιαίτερα ήπιο ως προς το 
περιβάλλον. Από την άποψη των αλλαγών στο ισοζύγιο των καυσίµων της Ε.Ε., τα TEN 
τονίζουν τη σηµασία του φυσικού αερίου µε το να διευκολύνει τη διανοµή του και µε το να 
µπορέσει να τροφοδοτήσει µε αυτό µέρη της Κοινότητας, όπως είναι η Ελλάδα και η 
Πορτογαλία, τα οποία δεν είχαν προηγουµένως πρόσβαση σε αυτό, παραµερίζοντας έτσι τα 
περισσότερο ρυπογόνα στερεά καύσιµα τα οποία χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και µειώνοντας την ποσότητα του εκπεµπόµενου  CO2.  Τα TEN 
προσφέρουν επίσης την ευκαιρία να µεγιστοποιηθεί η δυνατότητα της παραγωγής 
υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η αύξηση των διασυνδέσεων θα επιτρέψει σε εκείνες τις χώρες 
που έχουν σηµαντική υδροηλεκτρική ικανότητα να εξαγάγουν τα εποχιακά πλεονάσµατα και 
να εισαγάγουν από τις συµβατικές θερµικές γεννήτριες σε περιόδους ελλείψεων. 
 
Το παράδειγµα της υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι µια από τις ευκαιρίες που δηµιουργεί η 
ύπαρξη των TEN για την πιο ορθολογική χρήση των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας. 
Σε µια κατά κύριο λόγο ενιαία αγορά, µε το κατάλληλο δίκτυο υποδοµής για την υποστήριξή 
της, οι παραγωγικότερες µονάδες παραγωγής ενέργειας θα χρησιµοποιηθούν πιο εντατικά και 
το κατά δύναµη πιο  αποδοτικά απ' ό,τι σε ένα τµήµα δικτύου, το οποίο απαιτεί την ύπαρξη 
µεγαλύτερης δυνατότητας προγραµµατισµού, δεσµεύοντας µε τον τρόπο αυτό κεφάλαιο. 
Όπως συµβαίνει στη µείωση των δαπανών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η 
χρήση των αποδοτικότερων εγκαταστάσεων θα µειώσει τις συνολικές εκποµπές και οι 
διασυνδέσεις θα επιτρέψουν στους παραγωγούς να απολαύσουν τα οφέλη από την ύπαρξη 
των κλιµακούµενων οικονοµιών. Οι αυξήσεις στο βέλτιστο επίπεδο των µονάδων παραγωγής 
έχουν καταστήσει αναγκαία τη διαβίβαση της ηλεκτρικής ενέργειας σε µεγαλύτερες 
αποστάσεις  – µια απαίτηση που είναι ευκολότερη να εκπληρωθεί όταν υπάρχει η απαραίτητη 
υποδοµή για το διασυνοριακό εµπόριο. Θα είναι έτσι δυνατό να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
σε ενέργεια µε χαµηλότερη εγκατεστηµένη παραγωγική ικανότητα απ' ό,τι στα 
τµηµατικοποιηµένα, αποµονωµένα ή µερικώς συνδεδεµένα δίκτυα.  
 
Η κατασκευή των διασυνδετικών δικτύων της ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης και των 
αντίστοιχων πυλώνων που απαιτούνται, καθώς επίσης και η καθυστέρηση δύο 
προγραµµάτων υψηλής προτεραιότητας (οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις Γαλλίας-Ισπανίας και 
Ελλάδας-Ιταλίας), αποτελούν τους κύριους λόγους της εµπλοκής της πρωτοβουλίας των TEN 
στην περιβαλλοντική διαµάχη. Η διαµάχη αυτή περιστρέφεται γύρω από τους υποτιθέµενους 
κινδύνους για την υγεία και τον οπτικό αντίκτυπο των καλωδίων και των πυλώνων στο 
περιβάλλον, ιδιαίτερα στις περιοχές που στηρίζονται κατεξοχήν στα εισοδήµατα που έχουν 
από τον τουρισµό. Οι ανησυχίες αυτές µπορούν να καθησυχαστούν ή και να εκλείψουν ακόµη 
από τις δυνατότητες που υπάρχουν για υπόγεια καλωδίωση και διασύνδεση, λύση που 
ωστόσο είναι και ακριβή και κρύβει σοβαρά τεχνικά προβλήµατα. 
 
Εν ολίγοις, η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδρασης ενός δικτύου εξαρτάται από την 
πραγµατική επίδραση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ωφελειών, τα οποία 
προκαλούνται από τις ολοένα και πιο περίπλοκες αλληλεπιδράσεις που επιφέρει η ενίσχυση 
και η ολοκλήρωση των δικτύων. Εντούτοις, τα συµπεράσµατα τέτοιων στρατηγικών 
περιβαλλοντικών εκτιµήσεων παραµένουν µελλοντικά ζητήµατα και εξαρτώνται από την 
ανάπτυξη των νέων µεθοδολογικών προσεγγίσεων. 
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6.1 Εισαγωγή 
 
Οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής είναι σε αρκετά σηµεία αλληλοκαλυπτόµενοι, µε την έννοια 
ότι οι κινήσεις και οι δράσεις που γίνονται µε απώτερο σκοπό να προαχθεί κάποιος από αυτούς, 
ενδέχεται να ωφελήσει και να βοηθήσει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση κάποιου άλλου. Ωστόσο 
παρατηρείται και το φαινόµενο κάποιες από τις δράσεις και τα µέτρα που λαµβάνονται προς 
όφελος του ενός, να προκαλέσει ζηµία ή απλώς να εµποδίσει την υλοποίηση των µέτρων 
ανάπτυξης σε κάποιον άλλο. 
 
Ακολουθεί καταγραφή και περιγραφή κάποιων από τα πλέον συχνά απαντούµενα ερωτήµατα 
σχετικά µε την αλληλεπίδραση των στόχων. 
 
 
 
6.2 Επιπτώσεις των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος στην  
      ανταγωνιστικότητα 
 
Η ανταγωνιστικότητα βασικά υποδηλώνει την ικανότητα µίας εθνικής οικονοµίας, ή ενός 
παραγωγικού τοµέα, να πουλά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των σε τοπικές και διεθνείς αγορές. 
Η επιβολή ενός ενεργειακού φόρου προκαλεί γενική αύξηση του κόστους στα πάντα. Σε αυτήν 
την περίπτωση, θα αυξηθούν οι τιµές των προϊόντων µιας εταιρίας, θα µειωθεί η παραγωγή ή τα 
κέρδη της ή όλα τα παραπάνω µαζί. Το επιπλέον κόστος θα επηρεάσει άσχηµα τη συµµετοχή της 
εταιρίας στον ανταγωνισµό. Η βάση µέτρησης των επιπτώσεων της φορολογίας σχετικά µε την 
αλλαγή του κλίµατος (Climate Change Levy – CCL) [30], µπορεί να διακριθεί στις εξής 
κατηγορίες. 
 
Καταρχάς, η φορολογία που επιβάλλεται σε οτιδήποτε έχει επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίµατος 
και στο περιβάλλον γενικότερα, µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις καθαρές εξαγωγές των 
βιοµηχανιών που έχουν µεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια και κατά συνέπεια µεγάλα ποσοστά 
εκποµπών άνθρακα, συγκριτικά µε τους παραγωγoύς εκείνους που δεν υπόκεινται σε τόσο 
αυστηρούς κανονισµούς. Με τον τρόπο αυτό, οι διαστάσεις και η σηµασία της εκτίµησης µιας 
οικονοµετρικής παραµέτρου, η οποία περιλαµβάνει την επίδραση της ρυθµιστικής αυτής 
αυστηρότητας, δίνουν µία καλή προσέγγιση των αλλαγών που προκαλούνται στις καθαρές 
εξαγωγές, και µπορεί να θεωρηθεί σαν ένας δείκτης της επίδρασης αυτής της µορφής της 
φορολογίας στην ανταγωνιστικότητα. 
 
∆εύτερον, αν προκληθεί µείωση των επενδύσεων κάποιας εταιρίας εντός των ορίων της 
περιφέρειας στην οποία υπάγεται, θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη αύξηση των επενδύσεων της 
βιοµηχανίας αυτής εκτός των ορίων της, ή σε άλλες λιγότερο απαιτητικές σε ενέργεια βιοµηχανίες 
στην ίδια µε αυτή περιφέρεια. 
 
Τέλος, µια τέτοια φορολογία έχει άµεση επίδραση στην παραγωγικότητα των ενεργειακών 
βιοµηχανιών. Η παραγωγικότητα, ως γνωστόν, ορίζεται σαν το αποτέλεσµα ανά µονάδα εισόδου. 
Εποµένως, η µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος θα έπρεπε να προκαλέσει και µείωση της 
παραγωγικότητας . 
 
Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η 
προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απαραίτητα αντικρουόµενοι στόχοι. Οποιεσδήποτε 
αρνητικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών µέτρων στην ανταγωνιστικότητα θα επηρεάσουν 
µόνο τις βιοµηχανίες οι οποίες είναι σε άµεσο ανταγωνισµό µε φορείς που εντοπίζονται σε 
περιοχές όπου δεν έχουν θεσπιστεί αντίστοιχα µέτρα, είτε εντός είτε εκτός των ορίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρόκειται να αποτελέσει και επιχείρηµα υπέρ των µέτρων που 
πρόκειται να θεσπιστούν από την Κοινότητα, ώστε να εξασφαλιστούν ακόµα πιο ανταγωνιστικές 
συνθήκες. Οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών µέτρων στον ανταγωνισµό είναι πολύ πιθανό να 
είναι βραχυπρόθεσµες µόνο, και κατά κύριο λόγο θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο εύκολα θα 



6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                           ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
                                                                                  ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                           6:73 
 

προσαρµοστεί η βιοµηχανία στη νέα κατάσταση. Για παράδειγµα, σαν αποτέλεσµα των 
περιβαλλοντικών µέτρων µπορούµε να θεωρήσουµε την ανάγκη της βιοµηχανίας να επενδύσει σε 
νέες, λιγότερο απαιτητικές σε ενέργεια τεχνολογίες, και να αναπτύξει καινούριες τεχνικές 
διαχείρισης, γεγονότα που µακροπρόθεσµα θα αποδειχτούν ωφέλιµα, και όχι επιζήµια για την 
ανταγωνιστικότητα. 
 
 
 
6.3 Απελευθέρωση της αγοράς και ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασµού 
 
Ο στόχος µιας ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας είναι κεντρικός στα ενεργειακά 
σχέδια αρκετών κυβερνήσεων. Η ιδιοκτησία και ο έλεγχος των δικτύων διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας από έναν µόνο ιδιοκτήτη δικτύων (µονοπώλιο) είναι πιθανώς από τα σηµαντικότερα 
εµπόδια για την είσοδο στην αγορά. Ένα ενεργειακό δίκτυο είναι ένα κλασικό παράδειγµα 
"φυσικού µονοπωλίου" και χωρίς τα κατάλληλα µέτρα για την πρόσβαση, οι νεοεισερχόµενοι στην 
αγορά δε θα είναι σε θέση να παρέχουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες, επειδή θα επιβαρύνονται από 
την καταβολή τεράστιων δαπανών για την εξασφάλιση του απαραίτητου κεφαλαίου. Το 
υποχρεωτικό άνοιγµα των ενεργειακών δικτύων µικραίνει τη δύναµη που έχουν οι µεγάλες 
επιχειρήσεις στο ζήτηµα του αποκλεισµού της εισόδου στην αγορά µικρότερων επιχειρήσεων.  
 
Η πρόσβαση στα ενεργειακά δίκτυα θα αυξήσει τα ρεύµατα των ενεργειακών συναλλαγών, καθώς 
ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις συµµετέχουν στα δίκτυα διανοµής τα οποία εφοδιάζουν τις 
διάφορες αγορές τελικής χρήσης. Οι αυξηµένες ενεργειακές συναλλαγές από διαφορετικές 
περιοχές, ενισχύουν την ασφάλεια των αποθεµάτων ενέργειας. Αυτό διευκολύνεται από τα 
αυξανόµενα επίπεδα ενεργειακής διασύνδεσης σε όλη την Ευρώπη, τα οποία επιτρέπουν στα 
ελλείµµατα ή τις διακοπές στον εφοδιασµό να καλυφθούν τελικά από κάποια εναλλακτική πηγή 
παροχής ενέργειας. Το σηµείο επαφής µεταξύ της ασφάλειας του ενεργειακού ανεφοδιασµού αφ' 
ενός και του αυξανόµενου ανταγωνισµού αφ' ετέρου είναι εποµένως τεράστιας σηµασίας για το 
µέλλον του σχεδιασµού µιας ενεργειακής πολιτικής. 
 
Στην περίπτωση της Ε.Ε., τα Κράτη Μέλη δεσµεύονται από διάφορες νοµικές απαιτήσεις ώστε να 
προστατευθεί η ασφάλεια του ανεφοδιασµού και η ίδια η οδηγία ηλεκτρικής ενέργειας εξετάζει τις 
ανησυχίες των κρατών µελών σχετικά µε την ασφάλεια των προµηθειών. Κατά συνέπεια, 
επιτρέπει στα κράτη µέλη να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες 
στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στα πλαίσια του γενικότερου οικονοµικού συµφέροντος, 
PSO (Public Service Obligations – Υποχρεώσεις για το Κοινό Συµφέρον) τα οποία µπορεί να 
αφορούν στην ασφάλεια -  συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας του ανεφοδιασµού -, την 
τακτικότητα, την ποιότητα και την τιµή των προµηθειών και την προστασία του περιβάλλοντος ". 
Η οδηγία περιέχει επίσης µέτρα προστασίας για την αποτροπή της κατάχρησης γενικότερα, ή της 
κατάχρησης των PSO ειδικότερα, οι οποίες πρέπει να καθοριστούν σαφώς, διαφανώς, 
αµερόληπτα και µε δυνατότητα επαλήθευσης. 
 
 
 
6.4 Εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και προστασία του περιβάλλοντος 
 
Οι δύο αυτοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής συνδέονται µεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται 
µε θετικό κατά κύριο λόγο τρόπο. Αυτό συµβαίνει επειδή έχουν και οι δύο ένα κοινό στόχο και 
όφελος: την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 
 
Στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού είναι σηµαντική η συµµετοχή των ΑΠΕ στη 
συνολικά παραγόµενη ενέργεια, επειδή εκµεταλλεύεται ενεργειακά τα στοιχεία της φύσης, τα 
οποία ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση ενδέχεται να είναι σε αφθονία. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα της περίπτωσης αυτής αποτελεί η ηλεκτροδότηση µικρών νησιών, η οποία γίνεται – 
σε µερικές περιπτώσεις – εξολοκλήρου από αιολικά πάρκα εγκατεστηµένα στην περιοχή. Με τον 
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τρόπο αυτό λύνεται το πρόβληµα της δυσκολίας προσέγγισης της ηλεκτρικής ενέργειας µέσω 
υποθαλάσσιων γραµµών. 
 
Άλλο πλεονέκτηµα που παρέχουν οι Ανανεώσιµες Πηγές στην εξασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασµού, είναι ότι οι εγκαταστάσεις τους, ακόµα και στην περίπτωση που δε λειτουργούν 
συνέχεια, είναι σε θέση να τεθούν ανά πάσα στιγµή σε λειτουργία στηρίζοντας την τροφοδότηση 
σε ενέργεια του υπολοίπου συστήµατος σε περίπτωση που προκύψει µια τέτοια ανάγκη. Όταν 
λοιπόν η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου έχει γίνει κατόπιν µελέτης σε περιοχή που η 
ταχύτητα των ανέµων θα είναι ανά πάσα στιγµή τον περισσότερο καιρό σε θέση να στρέψουν τις 
ανεµογεννήτριες για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, σε περιπτώσεις υπερβολικής ζήτησης για 
κατανάλωση ή πτώσης του συστήµατος λόγω βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, 
εξασφαλίζεται η τροφοδότηση των καταναλωτών. 
 
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι απαιτήσεις που έχει η εξασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασµού από τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, δεν επιβαρύνουν σε τίποτα το περιβάλλον, 
καθότι τα στοιχεία της φύσης όπως είναι ο αέρας, το νερό και η ηλιακή ακτινοβολία, είναι σε 
µεγάλη αφθονία και δεν υπάρχει περίπτωση εξάντλησης αυτών. Αυτό άλλωστε είναι που 
αποτελεί και το βασικό κίνητρο των κινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος που 
αποσκοπούν στην προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, το γεγονός ότι είναι απόλυτα 
φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς να εκπέµπουν βλαβερές για την ατµόσφαιρα ουσίες, όπως 
είναι το CO2. Εποµένως οι δύο αυτοί στόχοι συγκλίνουν σε αυτό το σηµείο. 
 
Ωστόσο έχουν διατυπωθεί και και κάποια µειονεκτήµατα της χρήσης των ΑΠΕ ως προς την 
επίδρασή τους στο περιβάλλον. Σε µερικές περιπτώσεις υφίσταται διατάραξη του φυσικού 
περιβάλλοντος, και µάλιστα µόνιµη. Στην περίπτωση, για παράδειγµα, της χρήσης της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας, ποτάµια αλλάζουν ροή, αποστραγγίζονται λίµνες και δηµιουργούνται 
τεχνητές µε όλες τις άσχηµες συνέπειες που οι κινήσεις αυτές µπορεί να έχουν. Στην περίπτωση 
των φωτοβολταϊκών και των αιολικών πάρκων, η βασικότερη διατάραξη που αυτά προκαλούν 
έχει να κάνει µε την αισθητική του περιβάλλοντος, βλέποντας τεράστια φωτοβολταϊκά πλαίσια και 
ανεµογεννήτριες σε πλαγιές και κορυφές βουνών αντίστοιχα. 
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7.1 Εισαγωγή 
 
Οι ενεργειακοί δείκτες περιγράφουν τη σχέση µεταξύ της χρησιµοποίησης της ενέργειας και της 
ανθρώπινης δραστηριότητας σε αναλυτικό επίπεδο. Αποτελούν ουσιαστικά µέτρο της 
κατανάλωσης της ενέργειας και των υποκείµενων παραγόντων που οδηγούν σε αυτήν την 
κατανάλωση [31]. 
 
Γενικά, οι δείκτες δεν απεικονίζουν την πραγµατικότητα, αλλά προσεγγίζουν απλώς την αλήθεια, 
παρουσιάζοντας πληροφορίες οι οποίες αντλούνται από την ανάλυση ακατέργαστων µέχρι 
στιγµής δεδοµένων, καθώς και από διάφορες άλλες πηγές πληροφοριών. ∆ίνουν µία 
αντιπροσωπευτική τιµή ενός φαινοµένου που είναι υπό µελέτη. Ποσοτικοποιούν πληροφορίες, 
αθροίζοντας διαφορετικά και πολλαπλά δεδοµένα. Ωστόσο η πληροφορία που προκύπτει είναι 
πολυσύνθετη. ∆ηλαδή, οι δείκτες απλοποιούν πληροφορίες οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν 
στην ανάλυση ενός πολύπλοκου φαινοµένου µετατρέποντας αυτό σε απλό, προσιτό και 
εύχρηστο. 
 
Χρησιµοποιώντας τα υπάρχοντα δεδοµένα, οι αναλυτές συνήθως σχηµατίζουν λόγους της 
ενέργειας που καταναλώθηκε ανά µονάδα µιας δεδοµένης δραστηριότητας µε σκοπό να 
υπολογίσουν τις αλλαγές που συµβαίνουν στο θέµα της αποδοτικότητας της ενέργειας. Ο 
υπολογισµός των ενεργειακών απαιτήσεων σε ένα εξαιρετικά αναλυτικό επίπεδο απαιτεί 
λεπτοµερή δεδοµένα για οικονοµικές και ανθρώπινες δραστηριότητες και µετρήσεις της ενέργειας 
η οποία χρησιµοποιήθηκε γι’ αυτές τις δραστηριότητες. ∆υστυχώς όµως, εκτός από τον 
κατασκευαστικό τοµέα, ελάχιστες χρήσεις της ενέργειας µετρώνται πραγµατικά σε αναλυτικές 
έρευνες. Έτσι οι αναλύσεις στηρίζονται σε έµµεσες µετρήσεις, εκτιµήσεις και παλαιότερες 
εργασίες στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Για τον αναλυτή, η διαφοροποίηση µεταξύ δεδοµένων και 
δεικτών, καθώς επίσης τυχόν ελλείψεις σε δεδοµένα, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. 
 
Προσεκτική εξέταση των ενεργειακών δεικτών βοηθά τον αναλυτή να βγάλει βασικές τάσεις (key 
trends) από ένα µεγάλο όγκο αναλυτικών δεδοµένων. Χρησιµοποιώντας µεθοδολογίες 
αριθµοδεικτών, οι δείκτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µετρήσουν την επίδραση των 
αλλαγών στις απαιτήσεις της ενέργειας ή τις αλλαγές στο σύνολο των δραστηριοτήτων της 
συνολικής χρησιµοποίησης της ενέργειας. Οι δείκτες δεν είναι πρότυποι (normative), είναι 
επεξηγηµατικοί και αναλυτικοί. Βοηθούν στο να φανεί το πώς η χρησιµοποίηση της ενέργειας 
διαµορφώνεται από οικονοµικούς και τεχνολογικούς παράγοντες, όπως είναι οι τιµές της 
ενέργειας, η ανάπτυξη της οικονοµίας και οι νέες τεχνολογίες. Επίσης πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι οι δείκτες δεν είναι δεδοµένα. Αντλούνται από βασικά δεδοµένα που αφορούν στη 
δοµή των οικονοµικών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συνδυασµένα µε µετρήσεις  ή 
εκτιµήσεις του πόση ενέργεια χρησιµοποιήθηκε στις δραστηριότητες αυτές. 
 
Οι αναλυτικές µετρήσεις των ενεργειακών απαιτήσεων είναι απαραίτητες για τον καθορισµό των 
επιδράσεων που έχουν οι τιµές, οι πολιτικές, ή άλλοι παράγοντες στη µείωση της κατανάλωσης 
της ενέργειας. Οι µετρήσεις των απαιτήσεων αυτών σε λιγότερο αναλυτικά επίπεδα των 
πληροφοριών, µπορεί συχνά να οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα [32]. Ένας από τους 
πλέον διαδεδοµένους δείκτες, ο λόγος της χρήσης της ενέργειας προς το ΑΕΠ, δεν έχει ιδιαίτερη 
αξία. Λίγα µπορούν να ειπωθούν χρησιµοποιώντας τον λόγο αυτό σχετικά µε το γιατί η 
χρησιµοποίηση της ενέργειας οποιουδήποτε τοµέα έχει φτάσει ένα συγκεκριµένο επίπεδο, πόσο 
επαρκής είναι η χρησιµοποίηση αυτή ή γιατί ποικίλει µεταξύ κατά τα άλλα όµοιων χωρών. 
 
Το πρόβληµα της χρησιµοποίησης του λόγου της ενέργειας προς το ΑΕΠ είναι ότι ο 
παρονοµαστής, το ΑΕΠ, αντιπροσωπεύει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Εφόσον οι 
απαιτήσεις σε ενέργεια αυτών των δραστηριοτήτων διαφέρουν κατά πολύ, αλλαγές στον 
συνδυασµό των διαφόρων δραστηριοτήτων µπορούν να προκαλέσουν συγκεκριµένες 
διαφοροποιήσεις στον λόγο της ενέργειας προς το ΑΕΠ µε την πάροδο του χρόνου, ανεξάρτητα 
των αλλαγών σε συγκεκριµένες απαιτήσεις. Εποµένως είναι δύσκολο να ληφθεί σοβαρά υπόψη 
ένας συνολικός λόγος της χρησιµοποίησης της ενέργειας προς το ΑΕΠ σαν δείκτης για τη 
µέτρηση της αποδοτικότητας της ενέργειας. 
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Οι δείκτες οι οποίοι έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται, αποτελούν ένα βασικό πρώτο βήµα, 
εφόσον κατηγοριοποιούν το τι συµβαίνει στο σύνολο των χρηστών της ενέργειας και των 
χρήσεων αυτής σε ένα επίπεδο όπου στοχεύουν και οι πολιτικές που αναπτύσσονται κυρίως για 
σχετικά µε το ζήτηµα της αποδοτικότητας της ενέργειας. 
 
Οι διακρατικές συγκρίσεις που γίνονται µέσω των δεικτών, βοηθούν τις προβλέψεις σχετικά µε 
τον τρόπο µέτρησης της κατανάλωσης και του τι πληροφορίες πέραν της χρησιµοποίησης της 
ενέργειας χρειάζονται για την κατανόηση των αλλαγών στην κατανάλωση, θέµατα µε τα οποία 
ασχολούνται σχετικές πολιτικές και προγράµµατα. 
 
Η άντληση των δεικτών πραγµατοποιείται συνδέοντας την ζήτηση της ενέργειας µε δοµικές και 
δηµογραφικές παραµέτρους. 
 
Πρόκειται για ένα µέσο το οποίο επιτρέπει την άντληση συστάσεων για έναν καλύτερο σχεδιασµό 
ενεργειακής πολιτικής. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις διάφορες κυβερνήσεις να αναλύσουν 
τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται µε την πάροδο του χρόνου στην έκλυση CO2 το οποίο 
προέρχεται από τη χρήση της ενέργειας και να τις συσχετίσουν µε οικονοµικούς, τεχνολογικούς 
και ανθρώπινους παράγοντες (δείκτες για αειφόρο ανάπτυξη) [33]. 
 
Η αποδοτικότητα της ενέργειας και οι δείκτες CO2 έχουν αναπτυχθεί για ποικίλους λόγους [34]: 
 

• ∆ιευκρίνηση και παρακολούθηση των στόχων που τίθενται στα προγράµµατα σχετικά µε 
την αποδοτικότητα της ενέργειας και του περιορισµού του CO2 σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο 

• Εκτίµηση των προγραµµάτων ενεργειακής αποδοτικότητας τα οποία έχουν ήδη 
υλοποιηθεί 

• Σχεδιαστικό µέσο µελλοντικών κινήσεων 
• ∆ιαρκής εµπλουτισµός των µοντέλων πρόβλεψης της ενέργειας µε νέα στοιχεία και 

βελτίωση της ποιότητας των προβλέψεων  
• Για να είναι εφικτή η διακρατική σύγκριση 

 
Το βασικότερο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να υπάρχει κατά νου στην προσπάθεια εξαγωγής 
δεικτών, το οποίο αποτελεί και το υπόβαθρο για όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι οι δείκτες αποτελούν 
ένα εργαλείο επικοινωνίας. Πρέπει να επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ των επιστηµόνων και των 
policy makers, µεταξύ των policy makers και των πολιτών, µεταξύ των επιστηµόνων και των 
πολιτών. 
 
Αυτό σηµαίνει ότι οι δείκτες πρέπει να είναι: 
 

 όσο το δυνατό πιο σαφείς  
 κατανοητοί 
 κοινώς αποδεκτοί από τους εταίρους 

 
Αυτή η αρχή της επικοινωνίας σηµαίνει βασικά ότι δε θα πρέπει να υπάρχει µεγάλο πλήθος 
δεικτών, ούτε θα πρέπει αυτοί να είναι πολύπλοκοι στην περιγραφή τους. 
 
∆εδοµένων των παραπάνω προϋποθέσεων, σηµείο εκκίνησης για την εξαγωγή δεικτών 
αποτελούν κατά κύριο λόγο οι ερωτήσεις οι οποίες τίθενται από την ενδιαφερόµενη πολιτική, 
ανάλογα µε το θέµα στο οποίο αναφέρεται. Με τον τρόπο αυτό κατηγοριοποιούνται καταρχάς τα 
είδη των δεικτών που χρειάζονται, γεγονός που διευκολύνει κατά πολύ την τελική εξαγωγή 
αυτών. Επίσης, οι ερωτήσεις αυτές καθορίζουν το επίπεδο της ανάλυσης του θέµατος της 
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συγκεκριµένης πολιτικής, συνεπώς και της ποσότητας και του είδους των δεδοµένων τα οποία 
τελικά θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Στην περίπτωση των δεικτών που σχετίζονται µε τη χρήση της ενέργειας, η ανάπτυξη αυτών 
πρέπει να γίνει µέσω της ανάλυσης των δεδοµένων που έχουν σχέση µε την δοµή της οικονοµίας 
και της κατανάλωσης της ενέργειας ανά τοµέα και σκοπό. 
 
 
 
7.2 Είδη δεικτών 
 
Για να γίνουν περισσότερο κατανοητοί οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση 
της ενέργειας, έχουν αναπτυχθεί διάφορα είδη δεικτών, καθένα από τα οποία επισηµαίνει µία 
διαφορετική διάσταση ή ένα διαφορετικό θέµα που έχει να κάνει µε την κατανάλωση της 
ενέργειας. Γενικά οι ενεργειακοί δείκτες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
 

1. Περιγραφικοί δείκτες (Descriptive indicators): για παράδειγµα τα ποσοστά της ενέργειας 
ανά καύσιµο ή κύριο τοµέα. Είναι οι πλέον κοινοί δείκτες 

2. Βασικοί κανονικοποιηµένοι δείκτες: δείχνουν τις χρήσεις της ενέργειας κάθε τοµέα 
διαιρεµένες µε τον πληθυσµό ή το ΑΕΠ. Είναι επίσης αρκετά κοινοί δείκτες 

3. Συγκριτικοί δείκτες (Comparative indicators): προσπαθούν να δείξουν τα παρόµοια 
χαρακτηριστικά διαφορετικών χωρών, χρησιµοποιώντας κατάλληλες κανονικοποιήσεις 

4. ∆ιαρθρωτικοί δείκτες (Structural indicators): κατανέµουν τις οικονοµικές ή ανθρώπινες 
δραστηριότητες σε διάφορες κλίµακες ή µορφές απόδοσης 

5. ∆είκτες απαιτήσεων (Intensity indicators): [όπως είναι τα gigajoules (Gj) ανά τόνο 
παραγόµενου χάλυβα, χρήση καυσίµου ανά χιλιόµετρα οχήµατος, ή χρησιµοποίηση 
θερµότητας ανά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας] συνδέουν τη χρησιµοποίηση της 
ενέργειας µε το µέτρο της δραστηριότητας σε αντίστοιχες κατηγορίες αντίστοιχων 
επιπέδων ανάλυσης.  Αυτοί οι δείκτες είναι εκείνοι που είναι πιο στενά συνδεδεµένοι µε 
την αποδοτικότητα της ενέργειας 

6. ∆είκτες αποσύνθεσης (Decomposition indicators): δείχνουν πώς διαφορετικά τµήµατα της 
συνολικής χρήσης της ενέργειας (ή των καυσαερίων) επηρεάζουν τις συνολικές εκλύσεις 

7. Αιτιολογικοί δείκτες (Causal indicators): υποδεικνύουν ποια είδη θεµελιωδών 
οικονοµικών, δηµογραφικών ή γεωγραφικών κινήτρων επηρεάζουν περισσότερο τις 
χρήσεις της ενέργειας, π.χ. πώς οι κινητήριες δυνάµεις, όπως οι τιµές της ενέργειας ή τα 
προσωπικά εισοδήµατα, συνδέονται µε χρήσεις της ενέργειας, όπως είναι η χρήση 
καυσίµου ανά άτοµο για τα αυτοκίνητα ή τα σπίτια, αντίστοιχα 

8. ∆είκτες επιπτώσεων (Consequential indicators): όπως για παράδειγµα τα καυσαέρια, 
µετρούν τις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της χρήσης της 
ενέργειας και το αποτέλεσµα όσον αφορά στη µόλυνση ή οποιαδήποτε άλλη διατάραξη 
του περιβάλλοντος 

9. Φυσικοί δείκτες (Physical indicators): δείχνουν πώς µεταβάλλονται η αποδοτικότητα και 
οι απαιτήσεις της ενέργειας 

 
 
 
7.3 Ανασκόπηση των σηµαντικότερων εξελίξεων των ενεργειακών δεικτών 
 
Από τη στιγµή που έγινε αισθητή η ανάγκη για την ανάπτυξη δεικτών για την καλύτερη 
παρακολούθηση του ενεργειακού τοµέα και για την κατάστρωση αρτιότερων ενεργειακών 
πολιτικών, άρχισε να αναπτύσσεται µία σειρά πρωτοβουλιών, κάθε µία από τις οποίες 
ασχολήθηκε µε την ανάπτυξη δεικτών για κάποιον συγκεκριµένο στόχο. Η εργασία αρκετών από 
αυτές στηρίχτηκε σε προηγούµενες αντίστοιχες προσπάθειες, αποτελώντας ουσιαστικά βελτίωση 



7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                            ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                           7:79 
 

κάποιας ήδη υπάρχουσας εργασίας, ή ανάπτυξη µιας καινούριας πάνω σε ήδη υπάρχοντα 
µεθοδολογικά πλαίσια. 
 
Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζονται αναλυτικά οι προσπάθειες εκείνες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα [52]: 
 
 
7.3.1 ΙΕΑ (International Energy Agency): 
 
Η προσπάθεια των δεικτών της ΙΕΑ ξεκίνησε µε µία εργασία που έγινε στο Lawrence Berkeley 
National Laboratory το 1994 από το International Energy Studies Group, το οποίο έκανε 
ανασκόπηση σε προηγούµενη εργασία του συγκεκριµένου εργαστηρίου και τη συνέθεσε 
βασισµένο τόσο στις µελέτες στα πλαίσια της χώρας του, όσο και σε ανασκόπηση όλων των 
τοµέων για επιλεγµένες χώρες της ΙΕΑ. 
 
Η ΙΕΑ ανέλαβε επισήµως την ανάλυση των διεθνών ενεργειακών δεικτών ξεκινώντας το 1995 µε 
την προσπάθειά της να συνδέσει τους δείκτες χρησιµοποίησης και αποδοτικότητας της ενέργειας 
µε τις εκποµπές CO2 για τα κράτη µέλη αυτής. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της 
προσέγγισης της ΙΕΑ είναι ότι οι απαιτήσεις σε ενέργεια και οι εκποµπές CO2 για κάθε τοµέα 
αναλύονται σε πολύ µεγάλο επίπεδο, βοηθώντας µε αυτόν τον τρόπο στην κατανόηση της 
σύνδεσης που υπάρχει µεταξύ της ενέργειας και των ανθρώπινων και οικονοµικών  
δραστηριοτήτων, καθώς και εκείνη της ενέργειας µε τις εκποµπές CO2. Έτσι γίνεται επίσης 
κατανοητό το πώς τεχνολογικοί και οικονοµικοί παράγοντες, όπως για παράδειγµα οι τιµές της 
ενέργειας, η οικονοµική ευηµερία και οι νέες τεχνολογίες, επηρεάζουν τα ποσοστά χρήσης της 
ενέργειας, και κατά συνέπεια και εκείνα των εκποµπών CO2. 
 
Επίσης η ΙΕΑ ανέπτυξε ένα «Μοντέλλο ∆εικτών Ενέργειας/Εκποµπών», το οποίο παρουσιάζει τις 
σχέσεις µεταξύ της οικονοµίας και των απαιτήσεων των ατόµων και των επιχειρήσεων για 
εξυπηρέτηση στο θέµα της ενέργειας, της υποδοµής και του ενεργειακού συστήµατος που 
χρειάζεται γι’ αυτήν την εξυπηρέτηση και των βλαβερών εκποµπών που συνεπάγονται όλα αυτά. 
Αυτό το µοντέλλο συνδέθηκε επίσης µε το µεθοδολογικό πλαίσιο PSR (Pressure – State – 
Response), για να µπορέσει να απευθυνθεί και στο θέµα της αειφόρου ανάπτυξης. 
 
Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες από µερους της ΙΕΑ  και των 
περισσοτέρων από τα Μέλη αυτής για την ανάπτυξη δεδοµένων για ενεργειακούς δείκτες. 
Αποτέλεσµα αυτών των προσπαθειών ήταν η ανάπτυξη µίας αρκετά µεγάλης βάσης δεδοµένων, 
η οποία αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιµη  σε περαιτέρω αναλυτικές µελέτες τόσο της ίδιας της ΙΕΑ, 
όσο και άλλων πρωτοβουλιών. 
 
Σηµαντική επίσης υπήρξε η συνεργασία της ΙΕΑ µε χώρες µη-Μέλη αυτής, αποδεικνύοντας τη 
δυνατότητα επίτευξης της δηµιουργίας δεδοµένων για ενεργειακούς δείκτες. Έχει επίσης γίνει 
πρόταση συνεργασίας µε την ΙΑΕΑ για την προσπάθεια δηµιουργίας µίας παγκόσµιας βάσης 
δεδοµένων για την ανάλυση θεµάτων που έχουν σχέση µε την αειφόρο ανάπτυξη της ενέργειας. 
 
 
7.3.2 OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 
 
Τα τελευταία δέκα χρόνια η OECD έχει κάνει πρωτοποριακή δουλειά στον τοµέα των 
περιβαλλοντικών δεικτών. Έχει καταφέρει να αναπτύξει µία συλλογή 50 τέτοιων δεικτών και 
αρκετές συλλογές δεικτών για διάφορους τοµείς (για παράδειγµα: δείκτες ενέργειας-
περιβάλλοντος, δείκτες του τοµέα µεταφορών σε σχέση µε το περιβάλλον, κτλ). 
 
Οι δείκτες ενέργειας-περιβάλλοντος αναπτύχθηκαν για να προάγουν και να ενισχύσουν την 
ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ανησυχιών στο σχεδιασµό της ενεργειακής πολιτικής για τις 
χώρες της OECD. 
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Το γνωστό και ευρέως αποδεκτό µοντέλλο PSR (Pressure – State – Response), το οποίο 
χρησιµοποιείται για την κατηγοριοποίηση των περιβαλλοντικών δεικτών, αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων της OECD. Σε αυτό το µεθοδολογικό πλαίσιο, οι δείκτες για τις 
περιβαλλοντικές Πιέσεις (Pressures) περιγράφουν τις άµεσες και τις έµµεσες πιέσεις των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που ασκούνται στο περιβάλλον, συµπεριλαµβάνοντας σε αυτές και 
οτιδήποτε έχει σχέση µε τους φυσικούς πόρους. Οι δείκτες για την Κατάσταση (State) του 
περιβάλλοντος συσχετίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος µε την ποιότητα και την ποσότητα 
των φυσικών πόρων.  Τέλος οι δείκτες για τις κοινωνικές Αντιδράσεις (Responses), παρατηρούν 
το πώς οι κοινωνίες αντιδρούν στις περιβαλλοντικές ανησυχίες, µε ατοµικές ή συλλογικές 
ενέργειες και αντιδράσεις. Η συλλογή των  βασικών περιβαλλοντικών δεικτών που αναπτύχθηκε 
από την OECD κατηγοριοποιεί τους δείκτες της µε βάση το προαναφερθέν µοντέλλο PSR. 
 
Επίσης η OECD αναπτύσσει δείκτες σχετικά µε την κοινωνική και την οικονοµική άποψη της 
αειφόρου ανάπτυξης. Εφόσον µία από τις δραστηριότητές της είναι η συλλογή και διάθεση 
οικονοµικών στατιστικών στοιχείων, βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να µπορεί να προτείνει 
µέτρα αειφορίας. Αυτοί οι δείκτες αποτελούν ένα δυναµικό όργανο για την εκτίµηση της ανάγκης 
και της αποτελεσµατικότητας τέτοιου είδους µέτρων για την κοινωνική ευηµερία. 
 
Το 1998 η OECD ξεκίνησε ένα έργο διάρκειας τριών ετών για την προετοιµασία µίας έκθεσης 
σχετικά µε αναλυτικά θέµατα που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη. Ένα σηµαντικό κοµµάτι της 
εργασίας αυτής ασχολείται µε την παρουσίαση µεθόδων για τη µέτρηση του επιπέδου της 
αειφόρου ανάπτυξης, επικεντρώνοντας την προσοχή σε συλλογικά και αναλυτικά µεθοδολογικά 
πλαίσια στηριζόµενα σε περιβαλλοντικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς δείκτες. Η τελική έκθεση 
εκδόθηκε στα µέσα του 2001. 
 
 
7.3.3 Ηνωµένα Έθνη 
 
Υπό την πρωτοβουλία WPSID, και σε συνεργασία µε ένα αρκετά µεγάλο αριθµό κυβερνητικών, 
δια-κυβερνητικών και µη κυβερνητικών οργανισµών, η CSD ανέπτυξε το 1996 µία προκαταρκτική 
λίστα µε 134 δείκτες για αειφόρο ανάπτυξη (Indicators for Sustainable Development – ISD). 
 
Αρχικά οι δείκτες αυτοί είχαν κατηγοριοποιηθεί σύµφωνα µε το µεθοδολογικό πλαίσιο DSR 
(Driving Force – State – Response), το οποίο αποτελεί τροποποιηµένη µορφή του πλαισίου PSR 
που αναπτύχθηκε από την OECD. Ο όρος «Πιέσεις» αντικαταστάθηκε από τις «Κινητήριες 
∆υνάµεις», προσπαθώντας µε αυτόν τον τρόπο  να ξεφύγει η ανάλυση από τα καθαρά 
περιβαλλοντικά θέµατα και να δοθεί σηµασία εξίσου και στις άλλες διαστάσεις της αειφόρου 
ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δείκτες για τις Κινητήριες ∆υνάµεις περιλαµβάνουν τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες και τις διαδικασίες που έχουν επιπτώσεις στην αειφόρο ανάπτυξη, 
είτε θετικές είτε αρνητικές. 
 
Η αρχική αυτή λίστα των δεικτών δοκιµάστηκε σε αρκετές χώρες, και τελικά τροποποιήθηκε ώστε 
να περιλαµβάνει 59 βασικούς δείκτες, οι οποίοι πλέον δεν αναλύονται στα πλαίσια του µοντέλου 
DSR. Με αυτόν τον τρόπο η WPSID προσπαθεί να δώσει έµφαση στο ποιος είναι πραγµατικά ο 
σκοπός των εργασιών της. ∆εν αποσκοπεί στο να εκδώσει µία περιεκτική συλλογή δεικτών για 
αειφόρο ανάπτυξη ISD, αλλά να δηµιουργήσει µία βασική συλλογή στην οποία θα µπορούν να 
προστεθούν και άλλοι δείκτες ή και ολόκληρες συλλογές δεικτών, οι οποίοι θα καλύπτουν 
συγκεκριµένα ζητήµατα του πολύπλευρου θέµατος της αειφόρου ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, η 
όλη εργασία της WPSID µπορεί να είναι ιδιαίτερα σηµαντική, εφόσον αποτελεί βάση για την 
ανάπτυξη άλλων µεθοδολογικών πλαισίων, αλλά από µόνη της δεν είναι ολοκληρωµένη και 
επαρκής για ουσιαστική συµβολή στο θέµα της αειφόρου ενεργειακής ανάπτυξης. 
 
Το 1998, το Παράρτηµα της Αειφόρου Ανάπτυξης (Department of Sustainable Development – 
DSD) του Τµήµατος Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωµένων Εθνών (United 
Nations Department of Economic and Social Affairs – DESA), σχηµάτισε µία συλλογή από 43 
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κύριους δείκτες και µία προσωρινή βασική συλλογή 17 δεικτών για τη µέτρηση των αλλαγών στην 
κατανάλωση και την παραγωγή (IMCCPP). Αφού έγιναν διάφορες δοκιµές από κυβερνήσεις και 
διεθνείς οργανισµούς, πολλοί από τους παραπάνω δείκτες συµπεριλήφθησαν τελικά στη βασική 
συλλογή δεικτών της WPSID για αειφόρο ανάπτυξη (ISD). 
 
 
7.3.4 Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Οι περιβαλλοντικοί δείκτες αναπτύσσονται από τη Στατιστική ∆ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUROSTAT) και την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Υπηρεσία (European Environment 
Agency – EEA). Οι οργανισµοί αυτοί έχουν τροποποιήσει και επεκτείνει την προσέγγιση µέσω 
του πλαισίου PSR που έχει αναπτύξει η OECD, σε ένα νέο µεθοδολογικό πλαίσιο, το µοντέλο 
DPSIR (Driving Forces – Pressure – State – Impacts – Responses). Οι δείκτες σχετικά µε τις 
Κινητήριες ∆υνάµεις (Driving Forces), τις Πιέσεις (Pressure) και τις Αντιδράσεις (Responses), 
αναπτύσσονται από την EUROSTAT, ενώ εκείνοι που αφορούν στην Κατάσταση (State) και τις 
Επιπτώσεις (Impacts), αναπτύσσονται από την ΕΕΑ. 
 
Το 1999 η EUROSTAT εξέδωσε σηµαντικά δεδοµένα για δύο είδη δεικτών για τα κράτη Μέλη της 
Ε.Ε. Το πρώτο είδος αναφέρεται σε µία συλλογή δεικτών η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά 
στην προσπάθεια ένταξης των περιβαλλοντικών ζητηµάτων στις ενεργειακές πολιτικές που 
αναφέρονται στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού, την ποικιλοµορφία τροφοδοσίας, την 
αποδοτικότητα της ενέργειας, τις τιµές της ενέργειας και γενικότερα την ενέργεια και το 
περιβάλλον. Το δεύτερο είδος αναφέρεται σε µία συλλογή 60 πιο γενικών περιβαλλοντικών 
δεικτών, η οποία περιλαµβάνει 6 δείκτες για κάθε ένα από τα 10 βασικά θέµατα τα οποία 
καταγράφηκαν από το Πέµπτο Περιβαλλοντικό Σχέδιο ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1999). 
Κάποιοι από αυτούς τους δείκτες σχετίζονται άµεσα και µε την ενέργεια. 
 
Στα πλαίσια του προγράµµατος SAVE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα κράτη Μέλη και η 
Νορβηγία συνεργάζονται για τη δηµιουργία µίας συλλογής αναλυτικών δεικτών ενεργειακής 
αποδοτικότητας (ADEME, 1999). Η  EUROSTAT συνεργάζεται µε αυτό το πρόγραµµα, για να 
µπορέσει να συλλέξει χρήσιµα δεδοµένα και στοιχεία τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την 
ανάπτυξη και την καθιέρωση µίας επίσηµης συλλογής δεικτών για το ζήτηµα της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. Οι προσπάθειες της Ε.Ε. είναι ανάλογες µε εκείνες της ΙΕΑ και οι δύο 
οργανισµοί συνεργάζονται στενά για να µπορέσουν να εναρµονίσουν τις προσπάθειες και το έργο 
τους στο θέµα της συλλογής δεδοµένων και της έκδοσης τελικών δεικτών. 
 
 
 
7.4 Μεθοδολογικά πλαίσια δεικτών 
 
Όπως φαίνεται και από την ιστορική ανασκόπηση των σηµαντικότερων εξελίξεων στην πορεία 
της ανάπτυξης των δεικτών, η οποία παρατέθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, έχουν ήδη γίνει 
αρκετές προσπάθειες στο ζήτηµα αυτό. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουν πραγµατοποιηθεί 
µέχρι σήµερα, εισήγαγαν η καθεµία δικό της µεθοδολογικό πλαίσιο, ανάλογα µε το θέµα το οποίο 
ήταν σε κάθε περίπτωση στόχος του σχεδιασµού ή της βελτίωσης κάποιας πολιτικής. 
 
Τα συστήµατα των δεικτών είναι ένας τρόπος για να γίνουν προσβάσιµες οι σχετικές 
πληροφορίες στους policy makers. Από τη συνάντηση που είχε γίνει το 1991 στο Dobris 
παρουσιάστηκε µεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών, και όχι µόνο, δεικτών. 
Κατά συνέπεια, σήµερα υπάρχει διαθέσιµη µια πληθώρα συστηµάτων από τα οποία µπορεί να 
επιλεγεί το κατάλληλο κάθε φορά ανάλογα µε το υπό εξέταση ζήτηµα. 
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7.4.1 ∆είκτες για το περιβάλλον 
 
Το περιβάλλον και οι επιπτώσεις της καταστροφής αυτού στη διαβίωση του ανθρώπινου γένους, 
αποτελούν φλέγοντα ζητήµατα της σηµερινής εποχής. Πρόκειται για µία παράµετρο που 
λαµβάνεται πλέον υπόψην σε όλους τους τοµείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Για το λόγο 
αυτό, προκειµένου να µπορεί να θεωρηθεί µία πολιτική αξιόπιστη και εφαρµόσιµη, δε θα πρέπει 
να παραβλέπει τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Λογικό είναι εποµένως το γεγονός ότι οι 
σηµαντικότερες προσπάθειες στο θέµα των δεικτών έγιναν στα πλαίσια αυτής της παραµέτρου. 
 
Η κύρια λειτουργία των δεικτών είναι η επικοινωνία: θα πρέπει να επιτρέπουν ή να προάγουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών, ανάλογα µε το θέµα στο οποίο αναφέρονται. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες 
συγκεκριµένα, παρέχουν πληροφορίες για φαινόµενα τα οποία θεωρούνται κρίσιµα για την 
ποιότητα του περιβάλλοντος και γενικότερα για την εξέλιξη των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Ο µεγάλος αριθµός πετρελαιοκηλίδων σε µία συγκεκριµένη έκταση και ο συνολικός αριθµός των 
ουσιών οι οποίες εκλύονται από µία βιοµηχανία σε µία συγκεκριµένη περίοδο, είναι µόνο δύο από 
τους πολυάριθµους δείκτες οι οποίοι επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα 
περιβαλλοντικά θέµατα. Οι πληροφορίες αυτές είναι που βοηθούν τους αποφασίζοντες να 
καταλήξουν σχετικά µε το αν θα προβούν στη λήψη δράσεων και µέτρων ή όχι. 
 
Η ανταλλαγή πληροφοριών απαιτεί απλότητα. Οι δείκτες απλοποιούν πάντα την πολύπλοκη 
πραγµατικότητα. Επικεντρώνονται σε συγκεκριµένες απόψεις, οι οποίες θεωρούνται σχετικές µε 
το υπό µελέτη ζήτηµα και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 
 
Όσον αφορά στην κατάστρωση κάποιας πολιτικής, οι περιβαλλοντικοί δείκτες χρησιµοποιούνται 
για τρεις βασικούς σκοπούς: 
 
1. για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα, ώστε να 

βοηθήσουν τους policy makers να εκτιµήσουν την σοβαρότητά τους 
2. για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη κάποιας πολιτικής και τη θέσπιση προτεραιοτήτων, 

αναγνωρίζοντας βασικούς παράγοντες – κλειδιά οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν το 
περιβάλλον 

3. για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των αντιδράσεων κάποιας πολιτικής 
 
Όπως µπορεί εύκολα να παρατηρήσει κανείς, αν και τα παραπάνω διατυπώθηκαν για πρώτη 
φορά στις µελέτες που έγιναν σχετικά µε το περιβάλλον, µπορούν να γενικευθούν για 
οποιαδήποτε κατηγορία δεικτών, αρκεί να προσαρµόζονται κάθε φορά στο πρόβληµα το οποίο 
καλείται να αντιµετωπίσει η συγκεκριµένη πολιτική. 
 
Τέλος, οι περιβαλλοντικοί δείκτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν ένα δυναµικό εργαλείο για 
να επιστήσουν την προσοχή του κοινού στα περιβαλλοντικά θέµατα. Η παροχή πληροφοριών 
σχετικά µε κινητήριες δυνάµεις, επιπτώσεις και αντιδράσεις πολιτικών, αποτελεί µία κοινή 
στρατηγική για την ενδυνάµωση της υποστήριξης των πολιτών σχετικά µε τα µέτρα τα οποία θα 
περάσει η συγκεκριµένη πολιτική [35]. 
 
 
7.4.1.1 Το πλαίσιο DPSIR 
 
Το πλέον διαδεδοµένο και κοινώς αποδεκτό µεθοδολογικό πλαίσιο δεικτών, είναι το µοντέλο 
DPSIR, το οποίο ορίζεται ως εξής: 
 

 D: Driving Forces (Κινητήριες ∆υνάµεις): ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως η παραγωγικές διαδικασίες, η κατανάλωση, 
η διακίνηση, κτλ. 
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 P: Pressure (Πιέσεις): µολυσµατικές εκλύσεις, εναπόθεση σκουπιδιών, εξόρυξη φυσικών 
κοιτασµάτων, χρήση γης, κτλ. 
 S: State (Κατάσταση): παρούσα κατάσταση του περιβάλλοντος 
 I: Impacts (Επιπτώσεις): τελικές επιπτώσεις των αλλαγών της επικρατούσας κάθε φορά 
κατάστασης στα οικοσυστήµατα, τη δηµόσια υγεία και τις συνθήκες ζωής 
 R: Response (Αντίδραση): οι αντιδράσεις της κοινωνίας στα περιβαλλοντικά προβλήµατα 
και η συνδροµή της στις προσπάθειες για την επίλυση αυτών  

 
 

 

Αντίδραση 

Πιέσεις Κινητήριες 
∆υνάµεις 

Κατάσταση 

Επιπτώσεις 

Ανθρώπινες  
δραστηριότητες

οι οποίες  
επηρρεάζουν 
άµεσα το 

περιβάλλον

Βασικές  τάσεις  
στους  διάφορους  

τοµείς

Παρατηρήσιµες  
αλλαγές  του 

περιβάλλοντος  

Επιδράσεις  των 
αλλαγών του 
περιβάλλοντος

EE

EE
A

...της  κοινωνίας  
για επίλυση του 
προβλήµατος  

 
 
           Πηγές: Edith Smeets and Rob Weterings, “Environmental Indicators: Typology and  
                      Overview. Technical report No 25” [36] 
           και 
                      Workshop on indicators as a tool for managing and monitoring a sustainable local  
                      and regional planning process [37] 

 
Σχήµα 7.1 Πλαίσιο DPSIR 

 
 
    Αναλυτικότερα για τους δείκτες κάθε κατηγορίας: 
 

 Οι δείκτες για τις Κινητήριες ∆υνάµεις (Driving forces) περιγράφουν τις κοινωνικές, 
δηµογραφικές και οικονοµικές εξελίξεις  στις κοινωνίες και τις αλλαγές εκείνες που έχουν 
αντίκτυπο στον τρόπο ζωής, στα επίπεδα κατανάλωσης και στα πρότυπα παραγωγής. 
Καταρχάς, κινητήριες δυνάµεις µπορεί να θεωρηθούν η αύξηση του πληθυσµού και η 
αύξηση των αναγκών και των δραστηριοτήτων των ατόµων. Αυτές οι αρχικές κινητήριες 
δυνάµεις προκαλούν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής και της κατανάλωσης. 
Μέσω αυτών των αλλαγών ασκούν πίεση στο περιβάλλον 
 Οι δείκτες Πίεσης (Pressure), περιγράφουν τις εξελίξεις στο θέµα της απελευθέρωσης 
ουσιών (εκλύσεις καυσαερίων),  σε φυσιολογικούς και βιολογικούς παράγοντες, στη 
χρήση των φυσικών πόρων και στη χρήση της γης. Παραδείγµατα πιέσεων είναι οι 
εκλύσεις CO2 ανά τοµέα, η χρήση πέτρας, αµµοχάλικου και άµµου για κατασκευαστικούς 
λόγους και η έκταση της γης που χρησιµοποιείται για την κατασκευή δρόµων 
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 Οι δείκτες Κατάστασης (State) περιγράφουν την ποσότητα και την ποιότητα φυσικών 
φαινοµένων (όπως είναι π.χ. η θερµοκρασία), βιολογικών φαινοµένων (όπως ο όγκος 
ψαριών που εναποµένουν για αλλιεία) και χηµικών φαινοµένων (όπως συγκεντρώσεις 
CO2 στην ατµόσφαιρα) σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Οι δείκτες αυτοί µπορούν για 
παράδειγµα να περιγράψουν τους υπάρχοντες πόρους σε δάση και άγρια ζωή, τη 
συγκέντρωση φωσφόρου και θείου στις λίµνες, ή το επίπεδο θορύβου σε περιοχές κοντά 
σε αεροδρόµια 
 Οι δείκτες Επίδρασης (Impact) χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τις επιδράσεις που 
επιφέρουν οι αλλαγές που προκαλούνται από τις άνωθεν πιέσεις (pressures). Τέτοιες 
επιδράσεις παρατηρούνται στις κοινωνικές και οικονοµικές λειτουργίες που έχουν σχέση 
µε το περιβάλλον, για παράδειγµα η διαθεσιµότητα των φυσικών πόρων, το biodiversity 
και η ύπαρξη ικανοποιητικά καλών συνθηκών στον τοµέα της υγείας 
 Οι δείκτες Αντίδρασης (Response), αναφέρονται στις αντιδράσεις που προβάλλουν τα 
άτοµα ή οµάδες ατόµων µέσα σε µία κοινωνία, καθώς επίσης και στις προσπάθειες των 
κυβερνήσεων για να αποτρέψουν, να αποζηµιώσουν, να βελτιώσουν ή να 
προσαρµόσουν τις αλλαγές της κατάστασης του περιβάλλοντος. Μερικές κοινωνικές 
αντιδράσεις µπορούν να θεωρηθούν και σαν αρνητικές κινητήριες δυνάµεις, εφόσον 
στοχεύουν στο να αλλάξουν την κατεύθυνση των επικρατουσών τάσεων σε κατανάλωση 
και παραγωγή. Άλλες αντιδράσεις στοχεύουν στην αύξηση της επάρκειας και της 
αποδοτικότητας των προϊόντων και των διαδικασιών, υποκινώντας την ανάπτυξη και τη 
διείσδυση νέων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Παραδείγµατα τέτοιων δεικτών 
είναι το ποσοστό αυτοκινήτων µε καταλύτη και τα ποσοστά των ανακυκλώσεων των 
οικιακών απορριµάτων 

 
Κάτω από το πλαίσιο αυτό, µπορεί να γίνει µία ακόµα χρήσιµη διάκριση των δεικτών στις 
ακόλουθες κατηγορίες, για κάθε µία από τις οποίες έχει γίνει περαιτέρω προσπάθεια µεθόδευσης 
της εξαγωγής των αντίστοιχων δεικτών: 
 

 ∆είκτες εκτίµησης της κατάστασης του περιβάλλοντος (Environmental performance 
indicators): αυτοί στοχεύουν στο να συγκρίνουν την ανεκτικότητα της παρούσας πίεσης ή 
κατάστασης µε τις αναφερόµενες τιµές (standards) τις οποίες έχει θεσπίσει το κράτος σε 
διεθνές (συµβάσεις), Ευρωπαϊκό (επίσηµες οδηγίες, κανονισµοί) ή εθνικό (νόµοι, 
κανονισµοί) επίπεδο. 

 ∆είκτες τάσεων του περιβάλλοντος (Environmental trends indicators): στην περίπτωση 
αυτή, οι τιµές αναφοράς δεν καθορίζονται πλέον από κάποιο νόµο, αλλά από την 
επιστήµη και/ή από την αναφορά σε κάποια κατάσταση του παρελθόντος 

 ∆είκτες έγκαιρης προειδοποίησης (Early warning indicators): αυτοί εφιστούν την προσοχή 
σε βραχυπρόθεσµους περιβαλλοντικούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία ή την ασφάλεια. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν να κάνουν µε την κατάσταση της φύσης της 
συγκεκριµένης περιοχής 

 ∆είκτες ανά τοµέα (Sectoral indicators): αυτοί επικεντρώνονται στις αλληλεπιδράσεις 
πολιτικών που αφορούν συγκεκριµένους τοµείς (όπως είναι οι µεταφορές, η γεωργία, ο 
τουρισµός, κτλ) µε το περιβάλλον. Οι κινητήριες δυνάµεις, οι πιέσεις και οι αντιδράσεις 
αποτελούν βασικό µέληµα στην περίπτωση αυτή 

 ∆είκτες για την αειφόρο ανάπτυξη (Sustainable development indicators):  σκοπός τους 
είναι να παρουσιάσουν µία ισορροπηµένη και ολοκληρωµένη άποψη της κοινωνικής και 
οικονοµικής ανάπτυξης σε συνάρτηση µε τους περιορισµούς που προκύπτουν από την 
έλλειψη των φυσικών πηγών και τη διατήρηση των καλών περιβαλλοντικών συνθηκών 
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7.4.1.2 Τυπολόγιο δεικτών της ΕΕΑ 
 
Υπάρχουν διαφορετικά είδη δεικτών τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιµα στην υποστήριξη της 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Σύµφωνα µε την European Environmental Agency (ΕΕΑ), µπορούν 
να ταξινοµηθούν σε τέσσερις απλές οµάδες, κάθε µία από τις οποίες απαντά ουσιαστικά σε ένα 
από τα ακόλουθα ερωτήµατα: 
 
 Τι συµβαίνει στο περιβάλλον και στους ανθρώπους; (Τύπος Α ή Περιγραφικοί ∆είκτες - 

Descriptive indicators) 
 Πόση σηµασία έχει αυτό που συµβαίνει; (Τύπος Β ή ∆είκτες Εκτίµησης - Performance 

indicators) 
 Υπάρχει βελτίωση; (Τύπος C ή ∆είκτες Αποδοτικότητας - Efficiency indicators) 
 Έχει βελτιωθεί τελικά καθόλου η κατάσταση; (Τύπος D ή ∆είκτες Συνολικής Ευηµερίας - Total 

Welfare indicators) 
 
Πρόκειται ουσιαστικά για µία µεθοδολογία εξαγωγής δεικτών η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια 
του  προαναφερθέντος µοντέλλου DPSIR. Αναλυτικότερα: 
 
 Περιγραφικοί ∆είκτες: υπάρχουν για όλα τα στοιχεία του DPSIR πλαισίου, και δείχνουν την 
εξέλιξη της µεταβλητής που έχει να κάνει µε κάποιο συγκεκριµένο περιβαλλοντικό θέµα. Στην 
πραγµατικότητα, όλοι οι δείκτες είναι  περιγραφικοί, αλλά δεν είναι όλοι τους και 
επεξηγηµατικοί 
 ∆είκτες Εκτίµησης: µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µετρήσουν αν κάποια ζητήµατα 

(όπως η χρησιµοποίηση των φυσικών πηγών) κινούνται προς τη σωστή ή τη λάθος 
κατεύθυνση, και µε τι ταχύτητα. Αυτό το είδος δεικτών µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για 
να δείξει τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτές τις κινήσεις, και αν απαιτούνται δράσεις, ώστε να 
σταµατήσουν για παράδειγµα µία λάθος κίνηση ή να την επιταχύνουν αν µία κατάσταση 
κινείται πολύ αργά προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι δείκτες αυτοί µπορούν ακόµα να 
συσχετιστούν µε ποσοτικοποιηµένους στόχους (όπως για παράδειγµα στόχους κάποιας 
πολιτικής ή στόχους που αποβλέπουν σε σταθεροποίηση) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για να µετρήσουν το ποσοστό στο οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί 
 ∆είκτες Αποδοτικότητας: περιλαµβάνουν όλους εκείνους τους δείκτες που συσχετίζουν τις 
περιβαλλοντικές πιέσεις µε ανθρώπινες δραστηριότητες. Αποτελούν ένα µέσο πρόβλεψης 
της αποδοτικότητας και της επάρκειας των προϊόντων και των διαδικασιών. Εδώ η 
αποδοτικότητα ορίζεται στα πλαίσια των φυσικών πόρων που χρησιµοποιήθηκαν, των 
καυσαερίων και των αποβλήτων που παρήχθησαν ανά µονάδα τελικού προϊόντος 
 ∆είκτες Συνολικής Ευηµερίας: για την απάντηση της ερώτησης που θέτει αυτή η κατηγορία 
δεικτών, χρειάζεται κάποιο µέτρο συνολικής σταθερότητας 

 
 
7.4.2 ∆είκτες για αειφόρο ανάπτυξη της ενέργειας 
 
Μία από τις σηµαντικότερες ίσως προσπάθειες που έχουν γίνει στο ζήτηµα των δεικτών, αποτελεί 
η µελέτη και η κατάστρωση µεθοδολογίας για την εξαγωγή δεικτών που να στοχεύουν στην 
αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών και όλων των τοµέων που τις απαρτίζουν. 
 
Η αειφορία, σύµφωνα µε τον ορισµό που δόθηκε από την Brundtland Commission, είναι ένας 
πολυσύνθετος και ιδιαίτερα φιλόδοξος στόχος της πολιτικής.  Αποτελείται από περιβαλλοντικά, 
οικονοµικά, κοινωνικά και θεσµικά κριτήρια, στα οποία δίδεται ίση βαρύτητα. Η αειφόρος 
ανάπτυξη γενικότερα, είναι η ανάπτυξη η οποία απαντά τις ανάγκες του παρόντος, παρέχοντας 
στις επόµενες γενιές το δικαίωµα και τη δυνατότητα να µπορούν να εκπληρώσουν τις δικές τους 
ανάγκες [38]. 
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Ζωτικό στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί η παροχή επαρκών ενεργειακών υπηρεσιών 
οικονοµικά προσιτών, µε ασφαλείς και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους, σύµφωνα πάντα 
µε τις οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες που συνεπάγεται η οποιαδήποτε ανάπτυξη και εξέλιξη. 
Στο γεγονός αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση και από την Ηµερήσια ∆ιάταξη 21 (Agenda 21), 
σύµφωνα µε την οποία: 
 
Η ενέργεια είναι απαραίτητη για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, όπως επίσης και για την 
καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Ωστόσο, το µεγαλύτερο ποσό της παγκόσµιας ενέργειας 
σήµερα παράγεται και καταναλώνεται µε τέτοιους τρόπους που δε θα µπορούσαν να συνεχιστούν 
αν η τεχνολογία παρέµενε στάσιµη και αν οι ποσότητες αυτές παρουσίαζαν αξιοσηµείωτη αύξηση. 
Η ανάγκη για τον έλεγχο των αερίων του θερµοκηπίου και των υπολοίπων βλαβερών για το 
περιβάλλον ουσιών θα απαιτεί ολοένα και περισσότερο πολιτικές που θα επιβάλλουν µέτρα για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας στην παραγωγή, την µεταφορά, τη διανοµή και την κατανάλωση της 
ενέργειας, καθώς επίσης και για την συνεχώς αυξανόµενη εξάρτηση σε φιλικά προς το περιβάλλον 
ενεργειακά συστήµατα, και ιδιαίτερα σε οτιδήποτε έχει σχέση µε νέες και ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας [39]. 
 
Αν και το πλαίσιο των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα ευρύ, είναι έντονη η ανάγκη 
για την ανάπτυξη ποσοτικοποιηµένων παραµέτρων (δεικτών), οι οποίοι θα µετρούν και θα 
παρακολουθούν τις σηµαντικές αλλαγές και την αξιόλογη πρόοδο ως προς την επίτευξη των 
στόχων αυτών. 
 
 
7.4.2.1 Η άντληση των δεικτών της αειφόρου ανάπτυξης της ενέργειας 
 
Το έργο για την ανάπτυξη αυτών των δεικτών ξεκίνησε το 1999 από τη ∆ιεθνή Ατοµική 
Ενεργειακή Αντιπροσωπεία (International Atomic Energy Agency – IAEA). Αποτελεί µέρος του 
προγράµµατος για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Ενέργειας (Sustainable Energy Development) και 
έχει τους εξής βασικούς στόχους: 
 
1. Να συµπληρώσει τους γενικούς δείκτες της Αειφόρου Ανάπτυξης (ISD) που αναπτύχθηκαν 

από την WPISD 
 

 αναγνωρίζοντας τα βασικά σηµεία που έχουν σχέση µε την αειφόρο ανάπτυξη της 
ενέργειας, στα οποία πρέπει να δοθεί έµφαση 

 αναπτύσσοντας µία συλλογή κατάλληλων δεικτών για τη µέτρηση και την 
παρακολούθηση των σηµείων αυτών στο βαθµό που αυτά συσχετίζονται µε την αειφόρο 
ανάπτυξη 

 προσαρµόζοντας αυτά στο πλαίσιο DSR, προσδίδοντάς τους Κινητήριες ∆υνάµεις και 
Κατάσταση, ψάχνοντας ταυτόχρονα για Αντιδράσεις οι οποίες θα είναι σε θέση να 
βελτιώσουν την αειφόρο ανάπτυξη της ενέργειας 

 
2. Να επιτρέψει τη χρήση των ISED: 
 

 για να µπορεί να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στις βάσεις δεδοµένων της IAEA για να 
τις κάνει πιο προσιτές και αναλυτικές στα θέµατα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη 
της ενέργειας 

 για να συγκροτήσει ένα πλαίσιο υποστήριξης των Κρατών Μελών στον σχεδιασµό των 
ενεργειακών τους στρατηγικών, σεβόµενο πλέον τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 
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7.4.2.2 Συνιστώσες της αειφορίας και συσχέτιση αυτών 
 
Η µεθοδολογία η οποία αναπτύσσεται στη συνέχεια, ορίζει την αειφορία σα συνδυασµό 
τεσσάρων διαστάσεων: της κοινωνικής, της οικονοµικής, της περιβαλλοντικής και της θεσµικής 
διάστασης. 
 
∆εν αρκεί απλά ο καθορισµός των στόχων και των δεικτών για τις τέσσερις διαστάσεις της 
αειφορίας. Αυτοί απλά εκφράζουν κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση του 
αναπαραγωγικού κύκλου των τεσσάρων αυτών διασυνδεδεµένων µεταξύ τους διαστάσεων, 
χωρίς να δίνουν πληροφορίες για το είδος και τις επιδράσεις αυτών των διασυνδέσεων. Για το 
λόγο αυτό, και επειδή οι διασυνδέσεις συχνά αποδεικνύεται ότι είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τους 
βασικούς τοµείς που απαρτίζουν µία πολιτική, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στον 
προσδιορισµό των στόχων και των δεικτών, λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε αλληλεξάρτηση 
και αλληλεπίδραση. ∆ιαφορετικά, το προκύπτον σύστηµα δεικτών δε θα είναι εύχρηστο. 
 
Οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί που έχουν µέχρι τώρα προταθεί να τεθούν στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, αναφέρονται στο συνολικό ποσοστό των πηγών τις οποίες εκµεταλλεύεται και 
χρησιµοποιεί ο άνθρωπος. Ωστόσο, εξίσου σηµαντικό παράγοντα για την αειφορία αποτελεί και 
το κατά πόσο διανείµεται ορθά η πρόσβαση σε αυτές τις περιορισµένες πηγές. Η ισονοµία µε την 
οποία γίνεται η διανοµή, αποτελεί τη βασική διασύνδεση µεταξύ της κοινωνικής και της 
περιβαλλοντικής διάστασης. Πρόκειται για ένα γεγονός που θεσπίζει «το δικαίωµα του ανθρώπου 
στην πρόσβαση των φυσικών πηγών». 
 
Η δηµοκρατία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της κοινωνικής και της θεσµικής διάστασης 
της µεθοδολογικής αυτής προσέγγισης και αποτελεί τη βασική συνθήκη για µία κοινωνία 
αλληλεγγύης και ανεκτικότητας και κατ’ επέκταση για µία αειφόρο ανάπτυξη.  
 
Η δηµιουργία του φαινοµένου της υλιστικής εξάρτησης και της ευηµερίας στις σύγχρονες 
κοινωνίες, συνεπάγεται τις περισσότερες φορές κοινωνικής φύσης προβλήµατα. Αν τόσο οι 
υποχρεώσεις όσο και τα ωφέλη κατανείµονται ισόνοµα, η ανάγκη για τον δίκαιο καταµερισµό των 
υποχρεώσεων είναι επόµενη και αποτελεί τη βάση της κατάστασης ευηµερίας. Αυτή αποτελεί και 
τον συνδετικό κρίκο µεταξύ κοινωνικής και οικονοµικής διάστασης. 
 
Η διασύνδεση µεταξύ θεσµικής και περιβαλλοντικής διάστασης γίνεται µέσω της «µέριµνας», 
έννοια η οποία στο συγκεκριµένο σηµείο χρησιµοποιείται για να περιγράψει τον συνδυασµό της 
αφοσίωσης και της δράσης του ανθρώπου. Για να γίνει εµφανής αυτού του είδους η µέριµνα ως 
προς το περιβάλλον, χρειάζονται νοµικές ρυθµίσεις, ίδρυση σχετικών οργανισµών και 
προσωπική συµµετοχή των ατόµων. 
 
Η συνολική απαίτηση πρώτων υλών αποτελεί ένα φυσικό µέτρο της χρήσης των φυσικών πηγών 
για το σύνολο των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην υπό συζήτηση κάθε φορά περιοχή. Το 
συνολικό ποσοστό του τελικά παραγόµενου πλούτου, αποτελεί µέτρο της φυσικής 
αποδοτικότητας της οικονοµίας και γι’ αυτό δικαίως χαρακτηρίζει τη διασύνδεση οικονοµικής και 
περιβαλλοντικής διάστασης. 
 
Στο σχήµα που ακολουθεί, απεικονίζονται σχηµατικά οι διασυνδέσεις και ο τρόπος συσχέτισης 
µεταξύ των διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης του ενεργειακού τοµέα. Η κατάσταση της 
περιβαλλοντικής διάστασης του ενεργειακού συστήµατος είναι το αποτέλεσµα των επιδράσεων 
των κινητήριων δυνάµεων που προέρχονται από την οικονοµική και την κοινωνική διάσταση. Η 
κατάσταση της κοινωνικής διάστασης του συστήµατος µε τη σειρά της επηρεάζεται και αυτή από 
την οικονοµική διάσταση. Τέλος, η θεσµική διάσταση µπορεί να επηρεάσει και τις τρεις άλλες 
διαστάσεις – κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική – µέσω διορθωτικών δράσεων που 
επιβάλει κάποια πολιτική, επιδρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη σταθερότητα και την αειφορία 
ολόκληρου του συστήµατος. 



7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                            ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                           7:88 
 

 
 

          Πηγή: ”Indicators for Sustainable Energy Development”, International Atomic   
                       Energy Agency, International Energy Agency [39] 

 
Σχήµα 7.2 Συσχέτιση των διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης του ενεργειακού τοµέα 

 
 
7.4.2.3 Μεθοδολογικό Πλαίσιο 
 
Αναπτύχθηκε ένα νέο εννοιολογικό µοντέλο, ειδικά προσαρµοσµένο στον ενεργειακό τοµέα, για 
την εύρεση και την κατηγοριοποίηση των ISED σε ένα πλαίσιο σύµφωνο µε τα ήδη υπάρχοντα 
µοντέλα της OECD, της EC και της IEA. Το νέο αυτό µοντέλο αναπτύχθηκε βάσει της 
προσέγγισης: «αιτία, σύµπτωµα και λύση», σύµφωνα µε το πλαίσιο DSR, περιλαµβάνοντας και 
τις τέσσερις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης του ενεργειακού τοµέα. Αποτελεί βασικό 
σχηµατικό µοντέλο για τον εντοπισµό και την καταγραφή των διασυνδέσεων µεταξύ των δεικτών 
που αναπτύσσονται. 
 
Σε αυτό το µεθοδολογικό πλαίσιο, οι δείκτες των Κινητηρίων ∆υνάµεων διακρίνονται σε δύο 
υποκατηγορίες: άµεσες και έµµεσες Κινητήριες ∆υνάµεις. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη διάκριση 
µεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν άµεσα τους δείκτες Κατάστασης (άµεσες κινητήριες 
δυνάµεις), και εκείνων των οποίων τους επηρεάζουν έµµεσα, επιδρώντας απευθείας σε µία ή 
περισσότερες άµεσες κινητήριες δυνάµεις. Εκτός από το ότι µε τη διάκριση αυτή γίνεται πιο 
εύκολη η κατανόηση των διασυνδέσεων µεταξύ των διαφόρων δεικτών, περιορίζεται επίσης ο 
αριθµός των δεικτών των άµεσων κινητήριων δυνάµεων για κάθε διάσταση της αειφορίας. 
 
Τέλος, µε το µοντέλο αυτό γίνεται εφικτός ο εντοπισµός - µέσω των δεικτών - της αρχικής 
κινητήριας δύναµης η οποία οδήγησε σε συγκεκριµένη αντίδραση της αντίστοιχης διάστασης 
αειφορίας, καθώς επίσης και η καταγραφή των δεικτών των άλλων διαστάσεων στους οποίους η 
αντίδραση αυτή ενδέχεται να έχει θετική επίδραση. 
 



7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                            ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                           7:89 
 

Η άντληση δεικτών µε τη βοήθεια της µεθοδολογίας που περιγράφτηκε παραπάνω, είναι 
προτιµότερο να µη γίνεται βάσει της συνηθισµένης διαδικασίας µέσω της συλλογής δεδοµένων, 
αλλά µε έναν πολύ πιο απλό τρόπο. Αρκεί να δοθεί ο ορισµός της κάθε µίας διάστασης και 
καταγραφούν οι σχετικές τάσεις που την χαρακτηρίζουν. Και επειδή η σχετικότητα είναι θέµα 
τιµών και προτιµήσεων, η εργασία αυτή πρέπει να έχει συλλογικό χαρακτήρα, µε µεγάλο αριθµό 
συµµετεχόντων σε αυτή, ένα είδος παλαιότερης επιστηµονικής προσέγγισης.  
 
 
7.4.3 ∆είκτες για Ενεργειακή Αποδοτικότητα (Energy Efficiency) 
 
Από τη δεκαετία του ’70 και µέχρι τις αρχές του ‘80, η ενεργειακή αποδοτικότητα άρχισε να 
θεωρείται σαν µία από τις βασικότερες παραµέτρους της ενεργειακής πολιτικής για τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού. Με τον χρόνο 
όµως και εξαιτίας διαφόρων γεγονότων, όπως οι αναταραχές στον εφοδιασµό του πετρελαίου, τα 
παραπάνω αναιρέθηκαν. Παράλληλα άρχισαν να κάνουν την εµφάνισή τους σοβαρά 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, ιδιαίτερα σε σχέση µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου, δίνοντας έτσι 
στο ζήτηµα της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας µια νέα διάσταση. 
 
Ένα βασικό µέληµα της πολιτικής σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι η αξιολόγηση: 
αξιολόγηση των επιτευγµάτων, αξιολόγηση των στόχων, αξιολόγηση της σχετικής κατάστασης 
µεταξύ διαφορετικών χωρών. Οι διάφορες προσπάθειες ωστόσο που έχουν γίνει κατά καιρούς, 
έχουν αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η σύγκριση µεταξύ διαφορετικών χωρών όσον αφορά 
σε ενεργειακά θέµατα, επειδή τα δεδοµένα και τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται δεν είναι 
οµογενή, ούτε ως προς τον ορισµό τους, ούτε ως προς τον τρόπο µέτρησής τους. Επίσης, τα 
ποσοστά και οι δείκτες που υπολογίζονται για την εκτίµηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, 
διαφέρουν σηµαντικά από χώρα σε χώρα, όπως οµοίως και οι ερµηνείες των διαφέρουν κατά 
πολύ. 
 
Η προσπάθεια για να επιλυθούν τα προβλήµατα αυτά έγινε µέσω της εξαγωγής δεικτών σχετικά 
µε την ενεργειακή αποδοτικότητα, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στη συλλογή των στοιχείων και 
στην ερµηνεία αυτών. ∆ιάφοροι οργανισµοί και πρωτοβουλίες ασχολήθηκαν µε την ανάπτυξη 
µεθοδολογικών πλαισίων για την εξαγωγή τέτοιου είδους δεικτών. 
 
 
7.4.3.1 Είδη δεικτών για την ενεργειακή αποδοτικότητα 
 
Οι δείκτες σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα, αναπτύσσονται τόσο σε µακροσκοπικό όσο 
και σε µικροσκοπικό επίπεδο (δηλαδή ανά τοµέα). 
 
Μία από τις προσπάθειες διάκρισης και κατηγοριοποίησης αυτών, έχει ως εξής: 
 

 Οι δείκτες της ενεργειακής αποδοτικότητας οι οποίοι ορίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
χαρακτηρίζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα µιας χώρας, είναι µακροσκοπικοί δείκτες, 
οι οποίοι είτε σχετίζονται µε το σύνολο της οικονοµίας, είτε µε κύριους τοµείς αυτής, ή 
υποτοµείς, ή βασικές τελικές χρήσεις. Ακόµα και αν µετρούνται βάσει των δεδοµένων 
που λαµβάνονται από τις ερευνητικές διαδικασίες, στηριζόµενοι σε ένα δείγµα εταιριών ή 
νοικοκυριών, το δείγµα αυτό πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συγκεκριµένου 
τοµέα, υποτοµέα ή τελικής χρήσης, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση σε µακροσκοπικό 
επίπεδο 

 Εκφράζοτναι είτε σαν ποσοστά, είτε σαν ποσότητες 
 ∆ιακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν: 
στους περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι περιγράφουν την κατάσταση και την πρόοδο 
της ενεργειακής αποδοτικότητας, και στους επεξηγηµατικούς δείκτες, οι οποίοι εξηγούν 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση και την πρόοδο της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, καθώς επίσης και το ρόλο αυτής στις µεταβολές που παρατηρούνται 
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στο θέµα της κατανάλωσης ενέργειας. Οι δείκτες αυτοί αναπτύσσονται στα πλαίσια δύο 
βασικών εννοιών της αποδοτικότητας: 

 Οικονοµική αποδοτικότητα: µεγαλύτερη παραγωγή, καλύτερο επίπεδο ζωής 
µε το ίδιο ή µε µειωµένες ποσότητες καταναλισκόµενης ενέργειας (και κατά 
συνέπεια µείωση και στις εκποµπές CO2) 

 Τεχνικο-οικονοµική αποδοτικότητα: µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας 
εξαιτίας της βελτίωσης της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, της αλλαγές στη 
συµπεριφορά, της καλύτερης διαχείρησης, κτλ. 

 
 
7.4.3.2 Βάση δεδοµένων ODYSSEE (On-line Data base on Yearly aSSessment of Energy  
           Efficiency) 
 
Πρόκειται για µια συγκεντρωτική βάση δεδοµένων [40] η οποία πραγµατοποιήθηκε µε όλες τις 
απαραίτητες διαδικασίες: διατήρηση, ενηµέρωση, απόκτηση και υπολογισµό των δεικτών της 
ενεργειακής αποδοτικότητας. 
 
Αυτή η βάση δεδοµένων περιέχει όλα τα δεδοµένα τεχνικο-οικονοµικής φύσης τα οποία είναι 
απαραίτητα για τον υπολογισµό των δεικτών: δεδοµένα σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας 
ανάλογα µε την τελική χρήση αυτής, µακρο-οικονοµικές µεταβλητές (ΑΕΠ, προστιθέµενη αξία ανά 
τοµέα, ενεργειακές τιµές), κοινωνικο-οικονοµικά δεδοµένα τα οποία αντανακλούν τις 
δραστηριότητες ή τα επίπεδα υπηρεσιών (παραγωγή, διακίνηση, αποθέµατα στα νοικοκυριά, σε 
οχήµατα ή ηλεκτρικές συσκευές, κτλ) και τεχνικά δεδοµένα (συγκεκριµένη κατανάλωση) [41]. 
 
Η οργάνωση της βάσης δεδοµένων έπρεπε να λάβει υπόψην της τους ακόλουθους 
περιορισµούς: 
 

 ∆ιαχείρηση περισσότερων από 30000 time series τα οποία διατιθονται εδώ και πολλά 
χρόνια (κυρίως από το 1973) 

 Απόρρητη διαχείρηση µερικών αναλυτικών δεδοµένων 
 Αποφυγή επέµβασης συµµετόχων από την κεντρική βάση δεδοµένων 
 Παροχή περιορισµένης απευθείας πρόσβασης στους συµµετέχοντες 
 Αυτόµατος υπολογισµός των δεικτών της ενεργειακής αποδοτικότητας από αρχικά 
δεδοµένα 

 Εύκολη ενηµέρωση της βάσης 
 Ανάπτυξη περιβάλλοντος φιλικού προς τον χρήστη (γραφικές παραστάσεις, πίνακες, κτλ) 

 
Για να µπορέσει να ανταποκριθεί στους παραπάνω περιορισµούς, η ODYSSEE αναπτύχθηκε µε 
τη χρήση του λογισµικού “Spidial” της Enerdata και είναι προσβάσιµη µέσω δικτύων υπολογιστών 
(Internet, Transpac, κτλ). Ένα πρώτο φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας αναπτύχθηκε 
σε Access των Windows. Ήταν απαραίτητη η οργάνωση της βάσης δεδοµένων σε τρία βασικά 
αρχεία: 
 
 Ένα Πρωτεύον Αρχείο ∆εδοµένων, το οποίο περιέχει τα δεδοµένα τα οποία προµηθεύει 
κάθε εθνική οµάδα, µε τις δικές τους µονάδες µέτρησης και επίπεδο ανάλυσης και 
διαχωρισµού. Ακόµα και στην περίπτωση που συστήνεται µια δεδοµένη µορφοποίηση, σε 
αυτό το επίπεδο πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες της εναρµόνισης των κωδικών, της 
τυποποίησης των πηγών και τις διορθώσεις των τιµών. Το λογισµικό που χρησιµοποιείται 
περιορίζει την πρόσβαση των απόρρητων δεδοµένων σε άλλους συµµετέχοντες 

 Ένα ∆ευτερεύον Αρχείο ∆εδοµένων, όπου πραγµατοποιείται ένα δεύτερο επίπεδο 
εναρµόνισης, κυρίως για διεθνείς συγκρίσεις: εναρµόνιση των ορισµών της τελικής 
κατανάλωσης, των µονάδων και των παραγόντων µετατροπής, ταξινόµηση µέσω της 
ανάλυσης σε συγκεκριµένες κατηγορίες, έλεγχος της ορθότητας των δεδοµένων. Έχει γραφεί 
ενα συγκεκριµένο πρόγραµµα για κάθε χώρα και περιλαµβάνει έλεγχο της ορθότητας και της 
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συνεκτικότητας των δεδοµένων στο τέλος αυτού. Είναι προσβάσιµο υπό τους ίδιους όρους 
που ισχύουν στο Πρωτεύον Αρχείο 

 Ένα Αρχείο ∆εδοµένων ∆εικτών Ενεργειακής Αποδοτικότητας, το οποίο περιέχει όλους 
τους δείκτες οι οποίοι υπολογίζονται αυτόµατα από τα προηγούµενα δύο αρχεία. 
Χρησιµοποιείται ένα και µόνο πρόγραµµα για όλες τις χώρες ιγ ατην άντληση των δεικτών 
αυτών από τα δεδοµένα που υπάρχουν στα αντίστοιχα δευτερεύοντα αρχεία, µε σχετικούς 
υπολογισµούς ανάλογα µε την κατάσταση των δεδοµένων. Η πρόσβαση στους δείκτες της 
ενεργειακής αποδοτικότητας θα είναι µελλοντικά ελεύθερη στο κοινό 

 
 
7.4.3.3 Πυραµίδα δεικτών 
 
Η ανάπτυξη αυτού του µοντέλλου στηρίχτηκε στην εργασία που έγινε στο Πανεπιστήµιο της 
Ουτρέχτης και αναπαριστά το πώς µπορούν να συνδυαστούν τα πλέον αναλυτικά δεδοµένα και 
οι δείκτες ώστε να δώσουν συνολικούς δείκτες πιο ψηλά στην πυραµίδα. 
 
Ένα δύσκολο βήµα είναι η ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς διάφορων χρήσεων της ενέργειας 
και των υπηρεσιών που αυτές παρέχουν. Αν αυτές οι συνεισφορές είναι γνωστές, τότε τα 
efficiencies µπορούν να µετατραπούν σε energy intensities (π.χ. χρήση της ενέργειας ανά 
χιλιόµετρο οχήµατος) ή συγκεκριµένων ενεργειακών απαιτήσεων (π.χ. χρήση ενέργειας ανά 
τόνο). Αυτές οι απαιτήσεις σε ενέργεια µπορούν να αθροιστούν περαιτέρω σε µία λίστα γνωστών 
και ευκόλως τεκµηριωµένων χρήσεων της ενέργειας. 
 

 
 
   Πηγή: Lee Schipper, Fridtjof Unander and Celine Marie-Lilliu (2000), “Τhe IEA Energy  
              Indicators Effort. Increasing the Understanding of the Energy/Emissions Link” [42] 
 

Σχήµα 7.3 Πυραµίδα ∆εικτών 
 
 
Η πυραµίδα απεικονίζει µία ιεραρχία των ενεργειακών δεικτών, από τον περισσότερο στον 
λιγότερο αναλυτικό: 
 



7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                            ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                           7:92 
 

1. Στοιχείο στην κορυφή: Intensities κάθε τοµέα (Sectoral intensities).  Περιέχει τη συνολική 
χρήση της ενέργειας (ανά τοµέα) 

2. ∆εύτερο στοιχείο: ∆οµή (Structure). Ενεργειακές απαιτήσεις κάθε κύριου τοµέα, που έχει 
επιλεγεί για να αντικατοπτρίζει ένα καλό συνολικό µέτρο των δραστηριοτήτων σε κάθε τοµέα. 

3. Τρίτη σειρά στοιχείων: ∆ραστηριότητες υποτοµέων (Subsectoral intensities). 
Αντιπροσωπεύει τους υποτοµείς ή τις τελικές χρήσεις οι οποίες συνιστούν κάθε τοµέα. 
Περιέχει πλούσια ποσότητα πληροφοριών για τη δοµή ή/και τη δραστηριότητα κάθε τοµέα. 

4. Χαρακτηριστικά: Αξιοποίηση, ιδιότητες, ποιότητα, κτλ. Αυτή η σειρά περιέχει µία σηµαντική 
συλλογή απαραίτητων στοιχείων, τα οποία είναι δύσκολο να µετρηθούν, είτε συνολικά είτε το 
καθένα χωριστά. 

5. Κατώτερη σειρά (όχι απαραίτητα και η τελευταία): Process efficiencies. Αντιπροσωπεύει 
ακόµα µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στο φυσικό ή µηχανολογικό επίπεδο τα οποία µπορούν να 
αντικατοπτρίσουν οι πραγµατικές απαιτήσεις. 

 
Ανεβαίνοντας κάθε επίπεδο των ενεργειακών απαιτήσεων απαντώνται οι διαρθρωτικές 
µεταβλητές οι οποίες συνιστούν ουσιαστικά τρόπους για να γίνει εξισορρόπηση των απαιτήσεων 
αυτών, ώστε να σχηµατιστεί τελικά µία περισσότερο συνολική παράµετρος ή χρήση στην άνοδο 
προς την κορυφή της πυραµίδας. 
 
 
 
7.5 Συµπεράσµατα 
 
Η ανάγκη για ανάλυση και περιγραφή ζητηµάτων τα οποία σχετίζονται µε την ενέργεια, οδήγησε 
στη δηµιουργία των ενεργειακών δεικτών και στην ανάπτυξη µεθοδολογικών πλαισίων για την 
άντληση αυτών, προσαρµοσµένο το καθένα στο υπό ανάπτυξη κάθε φορά ενεργειακό ζήτηµα. 
 
Η ανασκόπηση που έγινε στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου στις προσπάθειες και τις 
πρωτοβουλίες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα στο θέµα των ενεργειακών δεικτών, φανερώνει ότι 
µεγάλο µέρος της προσπάθειας αυτής επικεντρώθηκε στην περιγραφή και την ανάλυση ενός από 
τα  πλέον φλέγοντα ζητήµατα της σύγχρονης εποχής: τη σχέση της ενέργειας  µε τη µόλυνση του 
περιβάλλοντος. 
 
Τις πρώτες αυτές κινήσεις για περιγραφή συγκεκριµένων προβληµάτων ακολούθησε η 
προσπάθεια χρήσης των ενεργειακών δεικτών σα µέσο για την ανάπτυξη δράσεων και τη λήψη 
µέτρων και αποφάσεων σχετικά µε θέµατα που απασχολούσαν τον ενεργειακό τοµέα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτέλεσαν οι δείκτες για την αειφόρο ανάπτυξη του ενεργειακού 
τοµέα. 
 
Αποδείχτηκε γρήγορα η χρησιµότητα των δεικτών και οι διευκολύνσεις που αυτοί παρήχαν στη 
µελέτη των διαφόρων προβληµάτων. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αιτία της ευρείας διάδοσής 
τους και της χρησιµοποίησης αυτών για την εξέταση γενικότερων πλέον θεµάτων του ενεργειακού 
τοµέα. 
 
Ένα από τα θέµατα αυτά είναι και η κατάστρωση ενεργειακής πολιτικής. Γνωρίζοντας τους 
βασικούς στόχους τους οποίους θέτει µία ενεργειακή πολιτική, η παρούσα διπλωµατική εργασία 
προσπαθεί να αναπτύξει ένα µεθοδολογικό πλαίσιο, βάσει του οποίου θα περιγράφονται και θα 
ποσοτικοποιούνται οι στόχοι αυτοί µέσω της εξαγωγής κατάλληλων δεικτών, ώστε να είναι 
δυνατή η απεικόνιση ανά πάσα στιγµή της κατάστασης του ενεργειακού τοµέα, τόσο ποιοτικά, 
όσο και ποσοτικά. 
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8.1 Εισαγωγή 
 
Στα προηγούµενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι τρεις στόχοι της ενεργειακής 
πολιτικής, οι οποίοι ορίζονται ως εξής: 
 
 Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού: Η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού δεν 
επιδιώκει να µεγιστοποιήσει την αυτονοµία σε ενέργεια ή να ελαχιστοποιήσει την εξάρτηση 
µιας χώρας, αλλά να ελαττώσει τους κινδύνους που κρύβει η εξάρτηση αυτή. Ορίζεται σαν η 
εξασφάλιση έναντι των κινδύνων που κρύβει ο εφοδιασµός. 

 Ανταγωνιστικότητα ενεργειακού τοµέα:  Η ανταγωνιστικότητα µπορεί να οριστεί σαν την 
ικανότητα για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που µπορούν να αντεπεξέλθουν στον 
διεθνή ανταγωνισµό, καθώς οι πολίτες µπορούν να απολαµβάνουν ένα επίπεδο ζωής το 
οποίο συνεχώς βελτιώνεται και χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη σταθερότητα [16]. 

 Προστασία του περιβάλλοντος: Η παραγωγή, η µεταφορά και η χρήση της ενέργειας έχουν 
άµεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ένα θέµα παγκόσµιας ανησυχίας αποτελούν οι εκποµπές 
των αερίων του θερµοκηπίου, και κυρίως του CO2. Εποµένως σήµερα η ενεργειακή πολιτική, 
για να είναι αξιόπιστη και αποτελεσµατική, θα πρέπει να περιλαµβάνει στους στόχους της και 
τα περιβαλλοντικά θέµατα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε 
να µπορέσει να υπάρξει “αειφόρος” οικονοµική και κοινωνική πρόοδος. 

 
Αν και οι τρεις αυτοί στόχοι ορίζονται και περιγράφονται επαρκώς σε ένα αρκετά ευρύ πλαίσιο, 
είναι απαραίτητη η εξαγωγή ποσοτικών παραµέτρων, δηλαδή δεικτών, για την παρακολούθηση 
και την εκτίµηση της πορείας επίτευξης των στόχων αυτών [43]. 
 
Η καταγραφή λοιπόν των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τους τρεις στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια των δεικτών. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια 
ανάπτυξης ενός µεθοδολογικού πλαισίου που θα περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο µετρούνται 
και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους τα διάφορα είδη δεικτών, δίνοντας έτσι πληροφορίες για την τιµή 
που λαµβάνουν οι δείκτες αυτοί ανά πάσα στιγµή, ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες. Η 
µεθοδολογία αυτή εποµένως θα συµβάλει σηµαντικά στη λήψη αποφάσεων σε ζητήµατα που 
αφορούν στην ενεργειακή πολιτική. 
 
Στο Σχήµα 8.1 που παρατίθεται στο τέλος του κεφαλαίου, αναπαρίστανται γραφικά το 
µεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε, και το οποίο περιγράφεται συνοπτικά ως εξής. 
 
Μετά τον ορισµό των στόχων της ενεργειακής πολιτικής, και βάσει πλέον των στοιχείων τα οποία 
είναι διαθέσιµα, αντλούνται δύο είδη δεικτών: 1. οι ποσοτικοί δείκτες, µε τιµές των οποίων είναι 
γνωστές οι µονάδες µέτρησης και οι οποίες αντιστοιχίζονται σε µια προκαθορισµένη κλίµακα 0 – 
5, ώστε να είναι δυνατή µία πρώτη εκτίµηση της κατάστασης εύκολα, χωρίς να χρειάζεται κάποια 
ιδιαίτερη ανάλυση και 2. οι ποιοτικοί δείκτες, η βαθµολόγηση των οποίων γίνεται ποιοτικά σε 
κάποια προκαθορισµένη κλίµακα (π.χ. 0 – 5). 
 
Ο καθορισµός των δεικτών, οι οποίοι θα περιγράφουν κάθε έναν από τους τρεις στόχους, 
ακολουθείται από τον έλεγχο του κατά πόσο κάθε δείκτης µπορεί να σταθεί αυτόνοµα στο 
σύστηµα, χωρίς η τιµή του να εξαρτάται από την ύπαρξη ή την τιµή κάποιου άλλου. Εκτός όµως 
από την περίπτωση της αλληλεξάρτησης των δεικτών, δε θα πρέπει να αγνοηθεί και η 
περίπτωση που η τιµή κάποιου δείκτη εξαρτάται από κάποιον ή κάποιους παράγοντες, οι οποίοι 
δεν είναι απαραίτητο να είναι και αυτοί δείκτες. ∆ηλαδή στο σηµείο αυτό εστιάζεται η προσοχή 
στην καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες γίνεται η µέτρηση του εν λόγω κάθε φορά 
δείκτη και οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσµα αυτής. Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες οι 
οποίες ουσιαστικά διαµορφώνουν το αποτέλεσµα κάποιων δεικτών, είναι πολύ πιθανό η όλη 
µελέτη να οδηγήσει σε λάθος αποτελέσµατα, χωρίς να µπορούν αυτά τελικά να 
χρησιµοποιηθούν. 
 
Πέραν όµως του ελέγχου των συνθηκών αυτών, είναι απαραίτητος και ο έλεγχος τυχόντων 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των δεικτών. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκληθεί µετά από µεταβολή της 
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τιµής ενός δείκτη, οπότε και ενδέχεται η αλλαγή αυτή να προκαλέσει αντίστοιχη µεταβολή στην 
τιµή και κάποιου άλλου δείκτη. Στην περίπτωση της ύπαρξης τέτοιου είδους εξάρτησης, ελέγχεται 
και καταγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο αλληλεπιδρούν οι δείκτες αυτοί µεταξύ τους, το πώς 
δηλαδή η µεταβολή της τιµής του ενός επιδρά στην τιµή του άλλου. 
 
Για να µπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωµένος ο ορισµός κάθε ενός από τους δείκτες οι οποίοι έχουν 
επιλεχθεί ως οι πιο αντιπροσωπευτικοί για την περιγραφή κάθε στόχου, τόσο για τους ποιοτικούς 
όσο και για τους ποσοτικούς, γίνεται χαρακτηρισµός αυτών βάσει της κατηγοριοποίησης των 
δεικτών που έχει υϊοθετηθεί από την ανασκόπηση της εργασίας σχετικά µε ενεργειακούς δείκτες 
που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα και η οποία παρατίθεται στο Κεφάλαιο 7. 
 
Τέλος, εφόσον έχει προσυµφωνηθεί η αναγωγή των τιµών των ποσοτικών δεικτών να γίνεται σε 
µια κλίµακα 0 – 5, γίνεται προσπάθεια ορισµού της κλίµακας αυτής. ∆ηλαδή υπολογίζεται ποια 
τιµή αντιστοιχίζεται στην χειρότερη περίπτωση, δηλαδή στο 0, και ποια τιµή αντιστοιχεί στην 
καλύτερη περίπτωση, δηλαδή στο 5, η οποία θεωρείται και σαν τιµή στόχος. Αντίστοιχη εργασία 
γίνεται και για τους ποιοτικούς δείκτες, στους οποίους όµως δεν έχουµε αριθµητικές τιµές, αλλά 
ποιοτικές εκτιµήσεις της κατάστασης. Και πάλι όµως ορίζεται η κλίµακα 0 – 5 από τη χειρότερη 
εως την καλύτερη δυνατή κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή στην τιµή 5 αντιστοιχίζεται 
µία κατάσταση στόχος. 
 
Έχοντας ορίσει τιµές στόχους είναι πλέον φανερή και η χρησιµότητα του µεθοδολογικού πλαισίου 
που αναπτύσσεται στο παρόν κεφάλαιο για τη λήψη και την υποστήριξη αποφάσεων σε υψηλό 
επίπεδο πολιτικής. 
 
 
 
8.2 Ποσοτικοί δείκτες στόχων ενεργειακής πολιτικής 
 
Η καταγραφή των στοιχείων που επηρεάζουν και χαρακτηρίζουν κάθε έναν από τους τρεις 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής, επιτυγχάνεται  µε την ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών, τόσο 
ποσοτικών (κύριοι δείκτες), όσο και ποιοτικών (δευτερεύοντες δείκτες). 
 
Οι ποσοτικοί δείκτες οι οποίοι αναπτύσσονται στο παρόν κεφάλαιο, περιγράφουν κάθε έναν από 
τους τρεις στόχους µε ποσοτικό τρόπο. Έχουν δηλαδή συγκεκριµένη τιµή, η οποία µετράται σε 
καθορισµένες µονάδες. Ωστόσο οι διάφορες τιµές τις οποίες µπορούν να πάρουν οι δείκτες αυτοί 
αντιστοιχίζονται σε µία κλίµακα 0 – 5, ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της κατάστασης και 
σύγκρισή της µε την καλύτερη και τη χειρότερη δυνατή περίπτωση. 
 
Ανάλογα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα και τα ερωτήµατα τα οποία θέτει η ενεργειακή πολιτική 
σχετικά µε τον κάθε έναν από τους στόχους, είναι δυνατόν να προκύψει ένας αξιόλογος αριθµός 
δεικτών. Πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει ωστόσο το ποιοί δείκτες τελικά θα επιλεγούν για την 
περιγραφή των στόχων, ώστε να είναι το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικοί και να µπορούν µε τις 
τιµές τους να αντικατροπτρίζουν την κατάσταση σε κάθε τοµέα όσο καλύτερα και πιο κοντά στην 
πραγµατικότητα γίνεται. 
 
Οι δείκτες που επιλέχτηκαν τελικά στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας της 
συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας, είναι λίγοι σε αριθµό, αλλά αρκετά περιεκτικοί. Στην τελική 
επιλογή έπαιξε σηµαντικό ρόλο ο έλεγχος της αλληλο – επικάλυψης µεταξύ των. 
 
Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση όλων των δεικτών, περιλαµβάνοντας εκτός από την περιγραφή 
και τον τρόπο υπολογισµού του καθενός, τον χαρακτηρισµό του βάσει της κατηγοριοποίησης που 
παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 7: Ενεργειακοί ∆είκτες). 
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8.2.1 Ποσοτικοί δείκτες για την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι κύριοι δείκτες οι οποίοι επιλέχτηκαν τελικά για την 
περιγραφή του στόχου της εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού: 
 
 

Ποσοτικοί ∆είκτες 
1.1 Εξάρτηση από εισαγωγές 

1.2 Συνεισφορά ΑΠΕ 

1.3 Ποικιλοµορφία καυσίµων για παραγωγή ηλ. ενέργειας 

1.4 Ποικιλοµορφία βασικών ενεργειακών πηγών 

1.5 Ποικιλοµορφία εισαγόµενων καυσίµων 

1.6 Ποικιλία χωρών εισαγωγής (πηγών) 

1.7 Χρήση εγκατεστηµένης ισχύος 
 
                                                                                                                   Πίνακας 8.1 
 
 
Αναλυτικά, έχουµε για τον κάθε δείκτη: 
 
 

Όνοµα 1.1 Εξάρτηση από εισαγωγές 

Περιγραφή Ο δείκτης αυτός µετρά την έκταση στην οποία µία χώρα 
εξαρτάται από τις εισαγωγές ώστε να µπορέσει να 
καλύψει τις ανάγκες της σε ζήτηση ενέργειας 

Υπολογισµός Υπολογίζεται διαιρώντας τις καθαρές εισαγωγές της 
χώρας µε τη συνολική ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή 

Χαρακτηρισµός Βασικός κανονικοποιηµένος δείκτης 

Μονάδες Πρόκειται για ποσοστό, εποµένως εκφράζεται επί τοις 
εκατό (%) 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: Πρόκειται για την περίπτωση στην οποία 
µία χώρα εξαρτάται απόλυτα (100%) από 
τρίτους για την ικανοποίηση των 
ενεργειακών της αναγκών 

 1: Εύρος τιµών: 70 – 100% 

 2: Εύρος τιµών: 40 – 70% 

 3: Εύρος τιµών: 20 – 40% 

 4: Εύρος τιµών: 0 – 20% 

 5: Τιµη η οποία αντιστοιχεί στην ιδανική 
περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου 
εξάρτηση από τρίτους: ≤ 0  
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Όνοµα 1.2 Συνεισφορά ΑΠΕ 

Περιγραφή Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη συνεισφορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας που προέρχεται από τις ανανεώσιµες πηγές 
(νερό, αέρας, ήλιος, γεωθερµία, βιοµάζα) στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας [44] 

Υπολογισµός Υπολογίζεται σαν το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγεται από τις ανανεώσιµες πηγές, στη συνολική 
ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται σε µία χώρα 

Χαρακτηρισµός Περιγραφικός δείκτης 

Μονάδες Πρόκειται για ποσοστό, εποµένως εκφράζεται επί τοις 
εκατό (%) 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: Πρόκειται για την περίπτωση στην οποία 
οι ΑΠΕ δε συνεισφέρουν καθόλου στη 
συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(0%) 

 1: Εύρος τιµών: 0 – 2% 

 2: Εύρος τιµών: 2 – 5% 

 3: Εύρος τιµών: 5 – 8% 

 4: Εύρος τιµών: 8 – 10% 

 5: Στην περίπτωση αυτή οι ΑΠΕ 
συνεισφέρουν κατά ποσοστό ≥ 10%  

 
 

Όνοµα 1.3 Ποικιλοµορφία καυσίµων για παραγωγή ηλ. Ενέργειας 
1.4 Ποικιλοµορφία βασικών ενεργειακών πηγών 
1.5 Ποικιλοµορφία εισαγόµενων καυσίµων 
1.6 Ποικιλία χωρών εισαγωγής (πηγών) 

Περιγραφή Η έννοια της ποικιλοµορφίας αναφέρεται στο να µην 
εξαρτάται απόλυτα σε ένα και µόνο καύσιµο, τεχνολογία ή 
οποιονδήποτε άλλον παράγοντα. Με τον τρόπο αυτό είναι 
δυνατή η αντιµετώπιση απρόοπτων γεγονότων. Έχει 
προταθεί η ανάλυση της ποικιλοµορφίας να γίνεται στα 
πλαίσια της ποικιλίας, της ισορροπίας και της 
ανοµοιότητας. Όσον αφορά στην ποικιλία, η απόφαση για 
την επιλογή κάποιας εναλλακτικής πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη ένα µεγάλο αριθµό παραµέτρων, όπως είναι οι 
διάφορες πηγές καυσίµων. Η ισορροπία λαµβάνει υπόψη 
κατά πόσο το µίγµα καυσίµων εξαρτάται από το κάθε 
εναλλακτικό καύσιµο, και τέλος η ανοµοιότητα 
επικεντρώνεται στην ποιοτική διαφορά που µπορεί να 
υπάρχει µεταξύ αυτών. Είναι πολύ δύσκολο να 
δηµιουργηθεί ένας και µόνο δείκτης, αφού είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν και να συµπεριληφθούν όλοι οι 
παράγοντες στους οποίους αναφέρεται η ποικιλοµορφία. 
Η βασική έννοια της ποικιλοµορφίας στηρίζει την 
εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού, ο οποίος µε τη 
σειρά του στηρίζει την οικονοµική αποδοτικότητα και την 
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ποιότητα ζωής. 

Υπολογισµός Η ποικιλοµορφία υπολογίζεται µε τη βοήθεια του µέτρου 
των Shannon – Weiner, το οποίο έχει επιλεγεί επειδή δίνει 
εξίσου βαρύτητα στη συνεισφορά τόσο των µικρότερων 
όσο και των µεγαλύτερων επιχειρήσεων στις αγορές 
καυσίµων. Ο υπολογισµός γίνεται πολλαπλασιάζοντας το 
µερίδιο στην αγορά του κάθε συµµετέχοντα µε τον φυσικό 
λογάριθµο του µεριδίου αυτού, τρόπος ο οποίος 
ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις που µπορεί να επιφέρει η 
ύπαρξη των µεγαλύτερων συµµετεχόντων στην αγορά. Το 
µέτρο αυτό εκφράζεται µε την εξίσωση: 
 

Shannon-Weiner = -Σpi*lnpi 

 
όπου pi είναι το ποσοστό του καυσίµου i στο σύνολο της 
τροφοδοσίας. 
Το µέτρο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
παρακολούθηση των αλλαγών που συµβαίνουν σε µία 
συγκεκριµένη αγορά. ∆ε θα πρέπει να χρησιµοποιείται για 
τη σύγκριση διάφορων αγορών µεταξύ τους [45] 

Χαρακτηρισµός Περιγραφικοί δείκτες 

Μονάδες - 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: Το µηδέν αντιστοιχεί στην περίπτωση που 
είναι διαθέσιµο µόνο ένα  καύσιµο. Τότε 
δεν υφίσταται ποικιλοµορφία 

 1: Αντιστοιχεί στην περίπτωση που είναι 
διαθέσιµα 2 καύσιµα, µε άνισα ποσοστά 
συµµετοχής στο σύνολο της τροφοδοσίας, 
και εποµένως µε συνολική τιµή µικρότερη 
του 0,8 

 2: Αντιστοιχεί στην περίπτωση που είναι 
διαθέσιµα 2 καύσιµα, τα οποία 
συµµετέχουν εξίσου µε ποσοστό 50% το 
καθένα, δίνοντας έτσι τιµή ίση µε 0,8 

 3: Αντιστοιχεί στην περίπτωση που είναι 
διαθέσιµα 3 καύσιµα 

 4: Αντιστοιχεί στην περίπτωση που είναι 
διαθέσιµα 4 καύσιµα, µε άνισα ποσοστά 
συµµετοχής στο σύνολο της τροφοδοσίας, 
και εποµένως µε συνολική τιµή µικρότερη 
του 1,61 

 5: Αντιστοιχεί στην τιµή 1,61 η οποία 
προκύπτει στην ιδανική περίπτωση της 
εξίσου συµµετοχής των τεσσάρων 
αρχικών καυσίµων που χρησιµοποιούνται 
στην περιγραφή της Ακαθάριστης 
Εγχώριας Κατανάλωσης  
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Όνοµα 1.7 Χρήση εγκατεστηµένης ισχύος 

Περιγραφή Ένας δείκτης ο οποίος υποδεικνύει το ποσό των 
διαθέσιµων αποθεµάτων της παραγωγής, τα οποία 
µπορούν να αξιοποιηθούν σε περίπτωση που επικρατούν 
στην αγορά ιδιόρρυθµες συνθήκες, όπως είναι οι περίοδοι 
κρίσεων [45] 

Υπολογισµός Πρόκειται για το ποσοστό που ορίζεται από τη σχέση: 
Καταναλισκόµενη / Εγκατεστηµένη Ισχύς 

Χαρακτηρισµός Συγκριτικός δείκτης 

Μονάδες Πρόκειται για ποσοστό, εποµένως εκφράζεται επί τοις 
εκατό (%) 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: Πρόκειται για τη χειρότερη περίπτωση 
όπου χρησιµοποιείται όλο το ποσό των 
διαθέσιµων αποθεµάτων, δηλ έχει τιµή 
100% 

 1: Εύρος τιµών: 95 – 100% 

 2: Εύρος τιµών: 90 – 95% 

 3: Εύρος τιµών: 80 – 90% 

 4: Εύρος τιµών: 70 – 80% 

 5: Στην περίπτωση αυτή αξιοποιείται 
ποσοστό ≤ 70% των διαθέσιµων 
αποθεµάτων  

 
 
 
8.2.2 Ποσοτικοί δείκτες για την ανταγωνιστικότητα 
 
Η ανταγωνιστικότητα µπορεί να οριστεί σαν την ικανότητα για παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών που µπορούν να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισµό, καθώς οι πολίτες 
µπορούν να απολαµβάνουν ένα επίπεδο ζωής το οποίο συνεχώς βελτιώνεται και χαρακτηρίζεται 
από µεγαλύτερη σταθερότητα [16]. 
 
Ακολουθεί πίνακας που περιέχει τους βασικούς δείκτες που επιλέγησαν για τον συγκεκριµένο 
στόχο: 
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Ποσοτικοί ∆είκτες 
2.1 Ενεργειακή ένταση 

2.2 Αποδοτικότητα ενεργειακής µετατροπής 

2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας 

2.4 ∆είκτες µεταρρύθµισης ενεργειακού τοµέα 
• Ανεξάρτητος ρυθµιστής ενέργειας 
• Ιδιωτική συµµετοχή 
• Εµπορευµατοποίηση και επιχειρηµατικοποιήση ενεργειακών 

επιχειρήσεων 
• Ενεργειακός νόµος για ιδιωτικοποίηση και αναδιάρθρωση των 

ενεργειακών επιχειρήσεων 

2.5 Κατανάλωση ενέργειας ανά άτοµο 
 Συνολικά 
 Ηλεκτρικής ενέργειας 

2.6 ∆είκτης ανταγωνισµού 

2.7 Απώλειες 
 Τεχνικής φύσης 
 Άλλης φύσης 

                                                             
                                                                                                                   Πίνακας 8.2 
 
 
Αναλυτικά, έχουµε για κάθε έναν από αυτούς: 
 
 

Όνοµα 2.1 Ενεργειακή ένταση 

Περιγραφή Εκφράζει πόση ενέργεια απαιτείται για την παραγωγή µίας 
µονάδας ΑΕΠ. Χρησιµοποιείται για να δείξει πόσο 
αποδοτικά µια οικονοµική οντότητα (εθνική οικονοµία, 
κάποιος τοµέας, µία εταιρία, κτλ) χρησιµοποιεί τις φυσικές 
πηγές ενέργειας [46] και για την εκτίµηση της συνολικής 
κατανάλωσης σε αυτήν 

Υπολογισµός Υπολογίζεται διαιρώντας τη συνολική εγχώρια 
κατανάλωση µε το ΑΕΠ 

Χαρακτηρισµός Βασικός κανονικοποιηµένος δείκτης 

Μονάδες Tιπ / εκατοµ. € [46] 

Πεδίο τιµών 
 
(Σύµφωνα µε 
την Ε.Ε.) 

0 – 5: 0: Τιµές > 0,45 

 1: Εύρος τιµών: 0,45 – 0,35 

 2: Εύρος τιµών: 0,35 – 0,30 

 3: Εύρος τιµών: 0,30 – 0,20 

 4: Εύρος τιµών: 0,20 – 0,10 

 5: Τιµές < 0,10  
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Όνοµα 2.2 Αποδοτικότητα ενεργειακής µετατροπής 

Περιγραφή Ο δείκτης αυτός δείχνει τις αλλαγές στο πόσο καλή είναι 
µία χώρα στο να µετατρέπει τα πρωτογενή καύσιµα σε 
δευτερογενή. Όσο η αποδοτικότητα µετατροπής 
βελτιώνεται, τόσο λιγότερο πρωτογενές καύσιµο απαιτείται 
για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας δευτερογενούς 
όπως προηγουµένως. Προοδευτικά αυτό µπορεί να 
επηρεάσει το πόσο τα κοιτάσµατα των πρωτογενών 
καυσίµων πρόκειται να διαρκέσουν [45] 

Υπολογισµός Υπολογίζεται σαν το ποσοστό της τελικά 
καταναλισκόµενης ενέργειας προς την αρχική ενέργεια 
που καταναλώθηκε. Η διαφορά µεταξύ της τελικής και της 
αρχικής κατανάλωσης, οφείλεται στις απώλειες κατά τη 
διάρκεια της µετατροπής, της διανοµής και της χρήσης της 
ενέργειας 

Χαρακτηρισµός ∆ιαρθρωτικός δείκτης 

Μονάδες % του ενεργειακού περιεχοµένου του καυσίµου [45] 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: Πρόκειται για την χειρότερη περίπτωση, 
στην οποία η αποδοτικότητα µετατροπής 
είναι 0, δηλαδή χρησιµοποιείται πάντα το 
ίδιο µεγάλη ποσότητα αρχικού καυσίµου 

 1: Εύρος τιµών: 0 – 20% 

 2: Εύρος τιµών: 20 – 40% 

 3: Εύρος τιµών: 40 – 60% 

 4: Εύρος τιµών: 60 – 80% 

 5: Είναι η ιδεατή περίπτωση της βέλτιστης 
δυνατής αποδοτικότητας µετατροπής ≥ 80  
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Όνοµα 2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας 

Περιγραφή Πρόκειται για έναν δείκτη µε τη βοήθεια του οποίου 
παρακολουθούνται οι αυξοµειώσεις στην τιµή της KWh 
που πληρώνουν τελικά οι καταναλωτές 

Υπολογισµός Ο υπολογισµός γίνεται διαιρώντας το συνολικό κόστος 
παραγωγής µε τη συνολικά παραγόµενη τελικά ενέργεια 

Χαρακτηρισµός Συγκριτικός δείκτης 

Μονάδες Νοµισµατική µονάδα / KWh [45] 

Πεδίο τιµών 0 – 5: Στην περίπτωση του δείκτη αυτού δεν είναι 
δυνατή η ενδεικτική αντιστοίχιση των τιµών 
στην κλίµακα 0 – 5, διότι εξαρτάται από το 
ενεργειακό σύστηµα και την οικονοµική 
κατάσταση της συγκεκριµένης κάθε φορά 
χώρας. Σηµειώνεται ότι και πάλι το 0 
αντιστοιχεί στη χειρότερη περίπτωση (για τον 
συγκεκριµένο δείκτη χειρότερη περίπτωση 
είναι η όσο το δυνατόν πιο ακριβή τιµή ανά 
παραγόµενη KWh), ενώ το 5 στην βέλτιστη 
δυνατή περίπτωση (δηλαδή στην όσο το 
δυνατόν πιο φθηνή τιµή ανά KWh)  
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Όνοµα 2.4 Κατανάλωση ενέργειας ανά άτοµο 
 Συνολικά 
 Ηλεκτρικής ενέργειας 

Περιγραφή Η παρατήρηση της κατανάλωσης ενέργειας ανά άτοµο 
δείχνει κατά πόσο η κατανάλωση ενέργειας αυξάνει πιο 
γρήγορα ή πιο αργά από τον πληθυσµό του κράτους και 
παρέχει έναν σηµαντικό δείκτη των τάσεων των 
ενεργειακών απαιτήσεων του κράτους 

Υπολογισµός Ο υπολογισµός του δείκτη αυτού γίνεται σε δύο επίπεδα: 
 Σε επίπεδο κατανάλωσης συνολικά της ενέργειας 
ανά άτοµο 

 Σε επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής και µόνο 
ενέργειας ανά άτοµο 

Χαρακτηρισµός Αιτιολογικός δείκτης 

Μονάδες Για κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, έχουµε 
αντίστοιχα: 

 Toe / capita 
 MWh / capita 

Πεδίο τιµών 0 – 5: Στην περίπτωση του δείκτη αυτού δεν είναι 
δυνατή η ενδεικτική αντιστοίχιση των τιµών 
στην κλίµακα 0 – 5, διότι εξαρτάται από την 
κατάσταση της συγκεκριµένης κάθε φορά 
χώρας την περίοδο που γίνεται η µελέτη. 
Σηµειώνεται ότι και πάλι το 0 αντιστοιχεί στη 
χειρότερη περίπτωση (για τον συγκεκριµένο 
δείκτη χειρότερη περίπτωση είναι η όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας 
ανά άτοµο), ενώ το 5 στην βέλτιστη δυνατή 
περίπτωση (δηλαδή, όσο το δυνατόν 
µικρότερη κατανάλωση ενέργειας ανά άτοµο).   
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Όνοµα 2.5 ∆είκτες µεταρρύθµισης ενεργειακού τοµέα 
• Ανεξάρτητος ρυθµιστής ενέργειας 
• Ιδιωτική συµµετοχή 
• Εµπορευµατοποίηση και επιχειρηµατικοποιήση 

ενεργειακών επιχειρήσεων 
• Ενεργειακός νόµος για ιδιωτικοποίηση και 

αναδιάρθρωση των ενεργειακών επιχειρήσεων 

Περιγραφή Κάθε ένας από τους παραπάνω δείκτες περιγράφεται 
ουσιαστικά από µία από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
1. Υπάρχει κάποιο ρυθµιστικό όργανο το οποίο έχει 

αναλάβει αρµοδιότητες και το οποίο είναι ανεξάρτητο 
του αντίστοιχου υπουργείου για ενεργειακά θέµατα και 
της ωφέλειας; 

2. Έχει ιδιωτικοποιηθεί κάποια από τις κοινές ωφέλειες; 
3. Έχει εµπορευµατοποιηθεί και επιχειρηµατικοποιηθεί η 

κρατική ωφέλεια; 
4. Έχει το κοινοβούλιο θεσπίσει νόµο ο οποίος επιτρέπει 

την ιδιωτικοποίηση και την αναδιάρθρωση των 
ενεργειακών επιχειρήσεων κατά µέρους ή 
εξολοκλήρου; 

Υπολογισµός Οι ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν µε ένα ναι ή 
όχι, παρέχοντας τη δυνατότητα να βγάλουµε µια ακριβή 
τιµή για τον αριθµό των βηµάτων τα οποία έχουν γίνει. 
Κάθε «ναι» ισοδυναµεί µε µονάδα και κάθε «όχι» 
ισοδυναµεί µε µηδέν, δίνοντας έτσι µία µέγιστη τιµή ίση µε 
4 στην περίπτωση που όλες οι απαντήσεις είναι 
καταφατικές 

Χαρακτηρισµός ∆ιαρθρωτικοί δείκτες 

Μονάδες Προκύπτει καθαρός αριθµός, ο οποίος κυµαίνεται από 0 
εώς 4, ανάλογα µε τις απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: Καµία µεταρρύθµιση 

 1: Τιµή δείκτη 1 

 2: Τιµή δείκτη 2 

 3: Τιµή δείκτη 3 

 4: Τιµή δείκτη 4 

 5: Ο ενεργειακός τοµές λειτουργεί σύµφωνα 
µε τους κανόνες της αγοράς  
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Όνοµα 2.6 ∆είκτης ανταγωνισµού 

Περιγραφή Πρόκειται για έναν πολύ σηµαντικό δείκτη, ο οποίος 
υποδεικνύει τον αριθµό των εταιριών που ανταγωνίζονται 
και το µερίδιο που έχει κάθε µία από αυτές στην αγορά 

Υπολογισµός Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε τη βοήθεια του µέτρου 
των Herfindahl – Herschmann, µέτρο το οποίο προσπαθεί 
να µετρήσει το επίπεδο στο οποίο είναι συγκεντρωµένη η 
αγορά. ∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση στη συνεισφορά  των 
συµµετεχόντων που έχουν µεγάλα µερίδια. 
Χρησιµοποιείται συνήθως για να εκτιµηθεί κατά πόσο θα 
πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις και πώς αυτές θα 
επηρεάσουν την ισορροπία της αγοράς σε έναν 
συγκεκριµένο τοµέα. Υπολογίζονται αθροίζοντας τα 
τετράγωνα των µεριδίων κάθε συµµετέχοντα συνολικά για 
την αγορά. Εκφράζεται µαθηµατικά από την ακόλουθη 
εξίσωση: 
 

Herfindahl-Herschmann = Σpi
2 

 
όπου pi είναι το µερίδιο κάθε συµµετέχοντα στην αγορά 
[45] 

Χαρακτηρισµός Συγκριτικός δείκτης 

Μονάδες - 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: Είναι η µικρότερη τιµή που µπορεί να 
προκύψει, η οποία αντικατοπτρίζει τον 
τέλειο ανταγωνισµό 

 1: Εύρος τιµών: >0 και ≤ 1200 

 2: Εύρος τιµών: < 2500, αλλά µεγαλύτερο 
απ’ ότι στην περίπτωση που 
βαθµολογείται µε 1 

 3: Αντιστοιχεί η τιµή 2500, η οποία 
αντικατοπτρίζει µια µέση κατάσταση στην 
αγορά, αρκετά ικανοποιητική, αλλά όχι 
ιδιαίτερα καλή 

 4: Εύρος τιµών: ≥ 2500 και ≤ 10000 

 5: Εδώ αντιστοιχεί η µεγαλύτερη τιµή, η 
οποία είναι το 10000 και η οποία 
προκύπτει στην περίπτωση του απόλυτου 
µονοπωλίου, όπου το 100% αντιστοιχεί σε 
έναν και µόνο συµµετέχοντα  
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Όνοµα 2.7 Απώλειες 
 Τεχνικής φύσης 
 Άλλης φύσης 

Περιγραφή Πρόκειται για έναν δείκτη ο οποίος µπορεί να περιγραφεί 
σε δύο επίπεδα: 

 Οι απώλειες τεχνικής φύσης αφορούν στις 
απώλειες που εµφανίζονται στα ενεργειακά δίκτυα 
µεταφοράς και διανοµής, καθώς επίσης και στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 Οι απώλειες άλλης φύσης εντοπίζονται κυρίως 
στους τοµείς της οικονοµίας, όπως είναι για 
παράδειγµα το κόψιµο των επιδοτήσεων και των 
επιχορηγήσεων, καθώς επίσης και οποιονδήποτε 
άλλων κονδυλίων απαραίτητων για την οικονοµική 
ενίσχυση της εταιρίας, καθώς επίσης και στον 
τοµέα της διαχείρησης και λειτουργίας της εταιρίας 
γενικότερα. Παράδειγµα σε αυτήν την περίπτωση 
αποτελεί οι απώλειες σε εργατικό δυναµικό και η 
αποχώρηση πελατών 

Υπολογισµός Ο υπολογισµός του δείκτη αυτού γίνεται στα δύο επίπεδα 
στα οποία εντοπίζονται οι απώλειες: 

 Στην περίπτωση των απωλειών τεχνικής φύσης, ο 
υπολογισµός γίνεται διαιρώντας τη συνολική 
ενέργεια που διατίθεται αρχικά για διανοµή µε τη 
συνολική τελικά καταναλισκόµενη (για την 
περίπτωση της διανοµής), είτε από το λόγο της 
ενέργειας που θα έπρεπε να παράγεται βάσει των 
χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών προς την 
τελικά παραγόµενη (για την περίπτωση των 
απωλειών στην παραγωγή της ενέργειας) 

 Στην περίπτωση των υπολοίπων απωλειών, ο 
υπολογισµός του δείκτη γίνεται διαιρώντας τα 
υπάρχοντα απαιτούµενα κονδύλια ή εργατικό 
δυναµικό ή σύνολο πελατών, µε το απαιτούµενο 
ποσό κάθε µιας από τις ποσότητες αυτές για να 
µπορεί η εταιρία να λειτουργεί ικανοποιητικά και 
να είναι ανταγωνιστική στην αγορά ενέργειας 

Χαρακτηρισµός Περιγραφικός δείκτης 

Μονάδες Πρόκειται για ποσοστό, εποµένως εκφράζεται επί τοις 
εκατό (%) 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: Αντιστοιχεί στην περίπτωση που 
υπάρχουν πολύ µεγάλες απώλειες ≥ 80% 

 1: Εύρος τιµών: 80 – 60 % 

 2: Εύρος τιµών: 60 – 40 % 

 3: Εύρος τιµών: 40 – 20 % 

 4: Εύρος τιµών: 20 – 10% 

 5: Πρόκειται για την ιδεατή περίπτωση που 
δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου απώλειες: 
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≤ 10%  
 
 
8.2.3 Ποσοτικοί δείκτες για την προστασία του περιβάλλοντος 
 
Ένας συνοπτικός ορισµός για την προστασία του περιβάλλοντος µπορεί να δοθεί ως εξής: Η 
προστασία του περιβάλλοντος αφορά στην προστασία (από καταστροφή, επίθεση ή 
τραυµατισµό) των διαφόρων εξωτερικών ή εξωγενών συνθηκών, οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή, 
την εξέλιξη της ανάπτυξης, και την επιβίωση ενός ή µιας οµάδας οργανισµών. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί περιέχονται οι βασικότεροι δείκτες για τον στόχο αυτό: 
 
 

Ποσοτικοί ∆είκτες 
3.1 Συνεισφορά ΑΠΕ 

3.2 ∆είκτες εκπεµπόµενου CO2 
      3.2.1 Εκπεµπόµενο CO2 ανά ΑΕΠ 
      3.2.2 Εκπεµπόµενο CO2 ανά Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση 
      3.2.3 Εκπεµπόµενο CO2 ανά άτοµο 

 
                                                                                                Πίνακας 8.3 

 
Αναλυτικά για κάθε δείκτη και σε αυτήν την περίπτωση: 
 
 

Όνοµα 3.1 Συνεισφορά ΑΠΕ 

Περιγραφή Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη συνεισφορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας που προέρχεται από τις ανανεώσιµες πηγές 
(νερό, αέρας, ήλιος, γεωθερµία, βιοµάζα) στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας [44] 

Υπολογισµός Υπολογίζεται σαν το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγεται από τις ανανεώσιµες πηγές, στη συνολική 
ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται σε µία χώρα 

Χαρακτηρισµός ∆είκτης αποσύνθεσης 

Μονάδες Πρόκειται για ποσοστό, εποµένως εκφράζεται επί τοις 
εκατό (%) 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: Πρόκειται για την περίπτωση στην οποία 
οι ΑΠΕ δε συνεισφέρουν καθόλου στη 
συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(0%) 

 1: Εύρος τιµών: 0 – 2% 

 2: Εύρος τιµών: 2 – 5% 

 3: Εύρος τιµών: 5 – 8% 

 4: Εύρος τιµών: 8 – 10% 

 5: Στην περίπτωση αυτή οι ΑΠΕ 
συνεισφέρουν κατά ποσοστό ≥ 10%  
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Όνοµα 3.2 ∆είκτες εκπεµπόµενου CO2 
      3.2.1 Εκπεµπόµενο CO2 ανά ΑΕΠ 
      3.2.2 Εκπεµπόµενο CO2 ανά Ακαθάριστη Εγχώρια  
               Κατανάλωση 
      3.2.3 Εκπεµπόµενο CO2 ανά άτοµο 

Περιγραφή Το CO2 αποτελεί το σηµαντικότερο ανθρωπογενές αέριο 
του θερµοκηπίου.  Οι δείκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για 
την παρατήρηση των επιπέδων συγκέντρωσης CO2 στην 
ατµόσφαιρα 

Υπολογισµός Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται αντίστοιχα ως εξής: 
     3.2.1 από το λόγο της ποσότητας του CO2 δια το ΑΕΠ 
     3.2.2 από το λόγο της ποσότητας του CO2 δια την 
              Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση 
     3.2.3 από το λόγο της ποσότητας του CO2 ανά άτοµο 

Χαρακτηρισµός ∆είκτες επιπτώσεων 

Μονάδες Σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχα: 
     3.2.1 Τόνοι CO2 / παραγόµενη MWh 
     3.2.2 Τόνοι CO2

 / toe 
     3.2.3 Τόνοι CO2

 / άτοµο 

Πεδίο τιµών 0 – 5: Στην περίπτωση του δείκτη αυτού δεν είναι 
δυνατή η ενδεικτική αντιστοίχιση των τιµών 
στην κλίµακα 0 – 5, διότι εξαρτάται από τη 
κατάσταση της συγκεκριµένης κάθε φορά 
χώρας την περίοδο που γίνεται η µελέτη. 
Απλά σηµειώνεται ότι και πάλι το 0 αντιστοιχεί 
στη χειρότερη περίπτωση (για τον 
συγκεκριµένο δείκτη χειρότερη περίπτωση 
είναι η όσο το δυνατόν µεγαλύτερες εκποµπές 
CO2 ανά µελετούµενη παράµετρο), ενώ το 5 
στην βέλτιστη δυνατή περίπτωση (δηλαδή 
στην όσο το δυνατόν µικρότερες εκποµπές 
CO2 ανά µελετούµενη παράµετρο)  

 
 
 
8.3 Ποιοτικοί δείκτες στόχων ενεργειακής πολιτικής 
 
Για κάθε στόχο της ενεργειακής πολιτικής, εκτός από τους βασικούς δείκτες που περιγράφουν τον 
καθένα από αυτούς, είναι απαραίτητη και η άντληση ποιοτικών δεικτών σε κάθε περίπτωση. Οι 
ποιοτικοί αυτοί δείκτες βαθµολογούνται σε κάποια προκαθορισµένη κλίµακα (πχ. 0 - 5). 
 
Ακολουθεί ανάλυση των ποιοτικών δεικτών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 
µεθοδολογικής προσέγγισης για κάθε στόχο της ενεργειακής πολιτικής, και το είδος των 
επιµέρους δεικτών από τα οποία απαρτίζονται: 
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8.3.1 Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασµού 
 
 

Ποιοτικοί δείκτες 
1.8 Πολιτική σταθερότητα των χωρών εισαγωγής 

1.9 Μέτρα εκτάκτου ανάγκης (στρατηγικά αποθέµατα) 

1.10 Ενεργειακές διασυνδέσεις 
 

                                                                                                  Πίνακας 8.4 
 

 
Αναλυτικά: 
 
 

Όνοµα 1.8 Πολιτική σταθερότητα των χωρών εισαγωγής 

Περιγραφή Ο παράγοντας αυτός είναι εξαιρετικά σηµαντικός για την 
εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού, ιδιαίτερα για τις 
χώρες οι οποίες εξαρτώνται κατά µεγάλο ποσοστό από 
τρίτες χώρες για την κάλυψη των ενεργειακών τους 
αναγκών. Αναταραχές στο εσωτερικό της χώρας – 
τροφοδότη, εµφύλιες διαµάχες και στη χειρότερη 
περίπτωση συµµετοχή σε πολεµικές συράξεις, καθιστούν 
τη χώρα αυτή µη αξιόπιστη ως προς το αν τελικά θα 
µπορέσει να ανταπεξέλθει στις δεσµεύσεις της για την 
παροχή ενέργειας σε τρίτες χώρες 

Χαρακτηρισµός Φυσικός δείκτης 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέµου 
είτε η πολιτική της σταθερότητα απειλείται 
σοβαρά 

 1: Η χώρα δε βρίσκεται σε κατάσταση 
πολέµου ακόµα, αλλά η κατάσταση είναι 
έκρυθµη και ενδέχεται να ξεσπάσει κάποια 
διαµάχη ανά πάσα στιγµή 

 2: Γίνονται κάποιες πρώτες κινήσεις για την 
επίτευξη συµφωνιών και την επίλυση των 
προβληµάτων 

 3: Υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά 
προβλήµατα ή εξωτερικές απειλές, τα 
οποία όµως βρίσκονται υπό έλεγχο 

 4: Γίνονται επιτυχείς προσπάθειες για την 
επίλυση των διαφόρων προβληµάτων και 
απειλών (εσωτερικών και εξωτερικών) 

 5: Η χώρα δε διατρέχει κανέναν κίνδυνο ή 
απειλή πολεµικής σύρραξης ή 
οποιασδήποτε αναταραχής στο εσωτερικό 
της  
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Όνοµα 1.9 Μέτρα εκτάκτου ανάγκης (στρατηγικά αποθέµατα) 

Περιγραφή Πρόκειται για ένα κοινωνικοπολιτικό – θεσµικό 
παράγοντα, διότι αφήνεται στην κρίση κάθε κυβέρνησης η 
θέσπιση σχετικού νόµου που θα προβλέπει τα µέτρα τα 
οποία πρέπει να ληφθούν για τη διαχείρηση καταστάσεων 
κρίσης. Τέτοια µέτρα είναι για παράδειγµα η υποχρέωση 
για τη διατήρηση συγκεκριµένης ποσότητας πετρελαίου σε 
περίπτωση διακοπής της τροφοδότησης, µέτρο γνωστό 
και σαν «αποθέµατα πετρελαίου για 90-µέρες» ( το οποίο 
έχει υϊοθετηθεί ευρέως από τις περισσότερες χώρες, αν 
και πρόσφατα η Ε. Ε. έχει προτείνει αναλλακτικά να 
τηρούνται αποθέµατα πετρελαίου για 120 µέρες), 
σχεδιασµοί για τη µείωση των προβληµάτων και τη 
διαχείρηση της κατανάλωσης της ενέργειας σε περίπτωση 
που παρουσιαστούν δυσκολίες στην τροφοδοσία 

Χαρακτηρισµός Φυσικός δείκτης 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: ∆εν υπάρχουν µέτρα εκτάκτου ανάγκης 

 1: Γίνονται κάποιες πρώτες προσπάθειες για 
τον σχεδιασµό και την ψήφιση µέτρων 
εκτάκτου ανάγκης 

 2: Έχουν θεσπιστεί µέτρα εκτάκτου ανάγκης, 
όχι όµως σε ικανοποιητικό επίπεδο 

 3: Υπάρχουν µέτρα εκτάκτου ανάγκης, 
βελτιωµένα σε σύγκριση µε εκείνα που 
βαθµολογούνται µε 2, αλλά και πάλι δεν 
είναι ικανοποιητικό το επίπεδο ασφάλειας 

 4: Υπάρχουν µέτρα εκτάκτου ανάγκης τα 
οποία καλύπτουν τη ζήτηση σε 
καταστάσεις κρίσεως σε ικανοποιητικό 
επίπεδο, αλλά όχι πλήρως 

 5: Υπάρχουν µέτρα εκτάκτου ανάγκης τα 
οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σε 
καταστάσεις κρίσεως (90 ή 120 µέρες)  
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Όνοµα 1.10 Ενεργειακές διασυνδέσεις 

Περιγραφή Πρόκειται για ένα δείκτη ο οποίος δείχνει το πλήθος των 
χρησιµοποιούµενων ενεργειακών διασυνδέσεων και 
εγκαταστάσεων, οι οποίες διευκολύνουν τη διακίνηση και 
τον εφοδιασµό σε ενέργεια 

Χαρακτηρισµός Συγκριτικός δείκτης 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: ∆εν υπάρχουν αξιοποιήσιµες ενεργειακές 
διασυνδέσεις 

 1: Το υπάρχον δίκτυο ενεργειακών 
διασυνδέσεων έχει αρχίσει να 
αναπτύσσεται 

 2: Το υπάρχον δίκτυο ενεργειακών 
διασυνδέσεων είναι καλύτερο απ’ ότι της 
περίπτωσης που βαθµολογείται µε 1, 
ωστόσο δεν είναι ικανοποιητικό 

 3: Το υπάρχον δίκτυο ενεργειακών 
διασυνδέσεων έχει επεκταθεί σε αρκετά 
ικανοποιητικό επίπεδο 

 4: Το υπάρχον δίκτυο ενεργειακών 
διασυνδέσεων είναι καλύτερο απ’ ότι της 
περίπτωσης που βαθµολογείται µε 3, 
ωστόσο δεν είναι το βέλτιστο δυνατό 

 5: Πρόκειται για την ιδεατή περίπτωση του 
βέλτιστου δυνατού δικτύου ενεργειακών 
διασυνδέσεων  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
                                                                               ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                         8:112 
 

8.3.2 Ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τοµέα 
 
 

Ποιοτικοί δείκτες 
2.8 Επιδοτήσεις / επιχορηγήσεις 

2.9 Προώθηση νέων τεχνολογιών (R & TD) 
 

     Πίνακας 8.5 
 
 

Αναλυτικά: 
 
 

Όνοµα 2.8 Επιδοτήσεις / επιχορηγήσεις 

Περιγραφή Πολύ σηµαντικό ρόλο για την ένταξη µιας ενεργειακής 
βιοµηχανίας ή εταιρίας στην ανταγωνιστική αγορά, 
αποτελεί το διαθέσιµο κεφάλαιο. Το ποσό που χρειάζεται 
για την ίδρυση και τη λειτουργία µιας τέτοιας εταιρίας, 
καθώς επίσης και για τον διαρκή εκσυγχρονισµό αυτής, 
είναι συνήθως πολύ µεγάλο, και ο µόνος τρόπος για να 
καλυφθεί είναι η προσπάθεια ένταξης αυτής σε κάποιο 
πρόγραµµα επιχορηγήσεων 

Χαρακτηρισµός ∆ιαρθρωτικός δείκτης 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: Οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις 
γίνονται στον µέγιστο βαθµό 

 1: Η ενεργειακή βιοµηχανία έχει την ανάγκη 
επιδοτήσεων, δε στηρίζεται ωστόσο 
εξολοκλήρου σε αυτές, αλλά διαθέτει και η 
ίδια κάποιο αρχικό κεφάλαιο 

 2: Η ενεργειακή βιοµηχανία έχει ανάγκη 
επιδοτήσεων, σε µικρότερο βαθµό όµως 
απ’ ότι στην περίπτωση που 
βαθµολογείται µε 1 

 3: Η ενεργειακή βιοµηχανία έχει ανάγκη 
επιδοτήσεων, σε µικρότερο βαθµό όµως 
απ’ ότι στην περίπτωση που 
βαθµολογείται µε 2, καθότι διαθέτει ένα 
αρκετά ικανοποιητικό κεφάλαιο 

 4: Οι επιδοτήσεις που χρειάζεται η 
ενεργειακή βιοµηχανία για τη 
συµπλήρωση του απαραίτητου κεφαλαίου, 
είναι πολύ µικρής κλίµακας 

 5: ∆εν υπάρχουν καθόλου επιδοτήσεις ή 
επιχορηγήσεις, αλλά η βιοµηχανία διαθέτει 
ολόκληρο το κεφάλαιο που χρειάζεται για 
την ένταξή της στην ανταγωνστική αγορά  
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Όνοµα 2.9 Προώθηση νέων τεχνολογιών (R & TD) 

Περιγραφή Η έρευνα και η εξέλιξη στον τοµέα της τεχνολογίας 
αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση της σωστής, 
επαρκούς και ασφαλούς µεταφοράς και διανοµής της 
ενέργειας. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε 
οτιδήποτε έχει σχέση µε την προώθηση νέων χρήσιµων 
τεχνολογιών, όπως είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων 
κονδυλίων, τόσο για την έρευνα, όσο και για την 
επιµόρφωση και την καλύτερη κατάρτιση των 
επιστηµόνων και των τεχνικών [47] 

Χαρακτηρισµός ∆ιαρθρωτικός δείκτης 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: ∆ε γίνεται καµία προσπάθεια προώθησης 
νέων τεχνολογιών 

 1: Γίνονται κάποιες πρώτες προσπάθειες 
εύρεσης κονδυλίων για την προώθηση 
των νέων τεχνολογιών 

 2: Η προώθηση των νέων τεχνολογιών 
παρουσιάζει διαρκή βελτίωση και σταθερή 
αύξηση, χωρίς να έχει φτάσει ακόµα σε 
ικανοποιητικό επίπεδο 

 3: Η προώθηση των νέων τεχνολογιών 
γίνεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο 

 4: Η προώθηση των νέων τεχνολογιών 
πλησιάζει το βέλτιστο επίπεδο 

 5: Η προώθηση των νέων τεχνολογιών 
γίνεται µε όλα τα δυνατά µέσα  

 
 
8.3.3 Προστασία του περιβάλλοντος 
   

Ποιοτικοί δείκτες 
3.3 Νόµος για την προστασία του περιβάλλοντος και φορολογία σχετικά µε  
         τις εκποµπές 

3.4 Νόµος για την προώθηση των ΑΠΕ ή / και χρήση των ΑΠΕ για  
         ηλεκτροπαραγωγή 

3.5 Εφαρµογή του πρωτοκόλλου του   Kyoto 

3.6 Μεταφορά καυσίµων µέσω θαλάσσιων οδών 
 

                                                                                                 Πίνακας 8.6 
 
 
Αναλυτικά: 
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Όνοµα 3.3 Νόµος για την προστασία του περιβάλλοντος και  
         φορολογία σχετικά µε τις εκποµπές 

Περιγραφή Το επίπεδο στο οποίο η νοµοθεσία έχει λάβει υπόψην της 
τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, είναι σηµαντικός δείκτης 
ποιότητας του περιβάλλοντος τελικά. Η θέσπιση 
περιβαλλοντικών νόµων και µέτρων για τη συµµόρφωση 
των κοινωνιών µε τις ανάγκες που έχει το ίδιο το 
περιβάλλον για να είναι βιώσιµο, είναι ουσιώδης. Επίσης, 
το µέτρο της φορολόγησης των εκπεµπόµενων 
καυσαερίων έχει σα στόχο να ευαισθητοποιήσει τους 
παραγωγούς και τους καταναλωτές της ενέργειας, µικρούς 
και µεγάλους, στο θέµα της επιβάρυνσης της ατµόσφαιρας 
µε βλαβερές ουσίες και για την ανεξέλεγκτη γενικά 
εκποµπή ρύπων. Η επιβολή φόρων παίζει το ρόλο 
προστίµου για την υπέρβαση των προκαθορισµένων 
ορίων των εκποµπών αυτών 

Χαρακτηρισµός ∆είκτης επιπτώσεων 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: ∆εν έχει θεσπιστεί σχετικός νόµος είτε 
υπάρχει και δεν εφαρµόζεται. Φορολογία 
για τις εκποµπές δεν υπάρχει 

 1: Γίνεται προσπάθεια θέσπισης σχετικού 
νόµου και επιβολής υποτυπώδους 
φορολογίας 

 2: Έχει θεσπιστεί σχετικός νόµος ο οποίος 
έχει αρχίσει να εφαρµόζεται, όχι όµως 
ικανοποιητικά. Η φορολογία είναι αρκετά 
µεγαλύτερη απ’ ότι στην περίπτωση που 
βαθµολογείται µε 1 

 3: Υπάρχει σχετικός νόµος ο οποίος 
εφαρµόζεται σε αρκετά ικανοποιητικό 
επίπεδο και επιβάλλεται κάποιας µορφής 
φορολογία για τις εκποµπές 

 4: Υπάρχει σχετικός νόµος ο οποίος 
εφαρµόζεται σε πολύ καλό επίπεδο και 
επιβάλλονται αυξηµένοι φόροι για τις 
εκποµπές 

 5: Υπάρχει σχετικός νόµος ο οποίος 
εφαρµόζεται πλήρως και η φορολογία για 
τις εκποµπές είναι αρκετά αυστηρή  
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Όνοµα 3.4 Νόµος για την προώθηση των ΑΠΕ ή / και χρήση  
         των ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή 

Περιγραφή Πρόκειται για δείκτη ο οποίος δείχνει το επίπεδο στο 
οποίο η νοµοθεσία ενός κράτους έχει συµπεριλάβει τη 
χρήση των ΑΠΕ για κάποιο ελάχιστο ποσοστό 
συνεισφοράς στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας 

Χαρακτηρισµός ∆ιαρθρωτικός δείκτης 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: ∆εν έχει θεσπιστεί σχετικός νόµος είτε 
υπάρχει και δεν εφαρµόζεται 

 1: Γίνεται προσπάθεια θέσπισης σχετικού 
νόµου 

 2: Έχει θεσπιστεί σχετικός νόµος ο οποίος 
έχει αρχίσει να εφαρµόζεται, όχι όµως 
ικανοποιητικά 

 3: Υπάρχει σχετικός νόµος ο οποίος 
εφαρµόζεται σε αρκετά ικανοποιητικό 
επίπεδο 

 4: Υπάρχει σχετικός νόµος ο οποίος 
εφαρµόζεται σε πολύ καλό επίπεδο 

 5: Υπάρχει σχετικός νόµος ο οποίος 
εφαρµόζεται πλήρως  
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Όνοµα 3.5 Εφαρµογή του πρωτοκόλλου του   Kyoto 

Περιγραφή Όπως αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 5, το Πρωτόκολλο του 
Kyoto δεσµεύει µε νοµικά µέσα ξεχωριστά κάθε 
Συµβαλλόµενο Μέλος του Παραρτήµατος Ι (Annex I 
Parties), να επιτύχει στόχους για τη µείωση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Τελικός στόχος 
θεωρείται η µείωση των επιπέδων εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου σε παγκόσµια κλίµακα τουλάχιστον κατά 5% 
σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του 1990 (έτος 
αναφοράς) κατά το χρονικό διάστηµα 2008 – 2012. 
Πρόκειται λοιπόν για ένα σηµαντικό ποιοτικό 
περιβαλλοντικό δείκτη, ο οποίος υποδεικνύει την 
επικρατούσα κατάσταση και βοηθά στην πρόβλεψη της 
µελλοντικής πορείας στο θέµα αυτό 

Χαρακτηρισµός ∆είκτης επιπτώσεων 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: Η χώρα που έχει τιµή 0 σε αυτόν τον 
δείκτη, δεν έχει εφαρµόσει ακόµα το 
πρωτόκολλο του Kyoto ή έχει αποτύχει 
στην εφαρµογή αυτού 

 1: Η χώρα αυτή προσπαθεί να εφαρµόσει το 
πρωτόκολλο του Kyoto και βρίσκεται σε 
δοκιµαστικό στάδιο 

 2: Η χώρα αυτή έχει αρχίσει να εκπληρεί σε 
κάποιο βαθµό τις δεσµεύσεις της απέναντι 
στο πρωτόκολλο 

 3: Η χώρα αυτή εκπληρεί σε αρκετά 
ικανοποιητικό ποσοστό, σχεδόν κατά το 
ήµισυ, τις δεσµεύσεις της απέναντι στο 
πρωτόκολλο 

 4: Η χώρα αυτή εκπληρεί σε αρκετά µεγάλο 
ποσοστό τις δεσµεύσεις της απέναντι στο 
πρωτόκολλο 

 5: Η χώρα αυτή ικανοποιεί πλήρως τις 
υποχρεώσεις της ως προς το πρωτόκολλο 
του Kyoto  
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Όνοµα 3.6 Μεταφορά καυσίµων µέσω θαλάσσιων οδών 

Περιγραφή Η ασφάλεια στη ναυσιπλοϊα αφορά άµεσα και τον 
ενεργειακό τοµέα, εφόσον αρκετά καύσιµα (π.χ. 
πετρέλαιο) και πρωτογενή υλικά που χρησιµοποιούνται 
για την παραγωγή ενέργειας, µεταφέρονται µέσω 
θαλάσσιων οδών. Για το λόγο αυτό ο δείκτης αυτός είναι 
απαραίτητος, επειδή δείχνει την αποτελεσµατικότητα των 
µέτρων (π.χ. έλεγχος της καταλληλότητας πλεύσης και της 
παλαιότητας των πλοίων) και το επίπεδο ασφάλειας στις 
θαλάσσιες µεταφορές των ενεργειακών πρώτων υλών 

Χαρακτηρισµός ∆είκτης επιπτώσεων 

Πεδίο τιµών 0 – 5: 0: ∆ε χρησιµοποιούνται καθόλου οι 
θαλάσσιες οδοί για τη µεταφορά καυσίµων 
και ενεργειακών πρώτων υλών 

 1: Ένα πολύ µικρό ποσοστό των 
απαραίτητων καυσίµων και ενεργειακών 
πρώτων υλών που χρειάζεται µια χώρα 
µεταφέρεται µέσω των θαλάσσιων οδών 

 2: Στην περίπτωση αυτή µεταφέρεται 
µεγαλύτερο ποσοστό των απαραίτητων 
καυσίµων και ενεργειακών πρώτων υλών 
που χρειάζεται µια χώρα µέσω των 
θαλάσσιων οδών, απ’ ότι στην περίπτωση 
που βαθµολογείται µε 1, αλλά σαφώς 
µικρότερο από το ποσοστό της 
περίπτωσης που βαθµολογείται µε 3 

 3: Η µεταφορά των απαραίτητων καυσίµων 
για την ικανοποίηση των αναγκών µιας 
χώρας γίνεται σχεδόν κατά το ήµισυ µέσω 
θαλάσσιων οδών 

 4: Ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των 
απαραίτητων καυσίµων και ενεργειακών 
πρώτων υλών που χρειάζεται µια χώρα 
µεταφέρεται µέσω των θαλάσσιων οδών 

 5: Η µεταφορά των καυσίµων που χρειάζεται 
µια χώρα γίνεται εξολοκλήρου µέσω της 
ναυσιπλοΐας  
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8.4 Τιµές – Βαθµολόγηση 
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι βασικοί δείκτες περιγράφουν ποσοτικά τους στόχους της 
ενεργειακής πολιτικής, που σηµαίνει ότι κάθε ένας έχει µία συγκεκριµένη τιµή (ο τρόπος 
υπολογισµού κάθε βασικού δείκτη και οι αντίστοιχες µονάδες, φαίνονται στους αντίστοιχους 
πίνακες). Ωστόσο, για να υπάρχει οµοιοµορφία στη βαθµολόγηση των δεικτών και να είναι µε τον 
τρόπο αυτό εφικτή κάποια εκτίµηση µε µια πρώτη σύγκριση, γίνεται αναγωγή των τιµών του κάθε 
δείκτη σε κλίµακα 0 – 5, αντιστοιχίζοντας τη µικρότερη δυνατή τιµή στο 0 και τη µεγαλύτερη 
δυνατή στο 5. 
 
Στους ποιοτικούς δείκτες γίνεται κάτι αντίστοιχο, µε τη διαφορά ότι αυτοί δεν έχουν αριθµητικές 
τιµές και τρόπο υπολογισµού, οπότε είναι καθαρά ποιοτική η εκτίµηση της κατάστασης που 
αντιστοιχεί σε κάθε τιµή από το 0 εως το 5, αντιστοιχίζοντας τη χειρότερη περίπτωση στο 0 και 
την καλύτερη στο 5. 
  
 
 
8.5 Έλεγχος συνθηκών – εξάρτησης 
 
Οι τιµές κάποιων δεικτών έχουν νόηµα µόνο υπό ορισµένες συνθήκες. ∆εν αντικατοπτρίζουν 
δηλαδή από µόνες τους την κατάσταση, ούτε µπορούν να δώσουν αξιόπιστο αποτέλεσµα 
αυτόνοµα, παρά µόνο εξετάζοντας και άλλους παράγοντες, χωρίς αυτοί να είναι απαραίτητα 
δείκτες. 
 
Όσον αφορά στους δείκτες που αναλύθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, µπορούν να 
σηµειωθούν οι παρακάτω περιπτώσεις τέτοιου είδους εξάρτησης: 
 
 Εξάρτηση σε εισαγωγές / αποθέµατα & δυνατότητες εγχώριας παραγωγής: Η εξάρτηση σε 
εισαγωγές καυσίµων ή πρώτων υλών ή µορφών ενέργειας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από  τα 
υπάρχοντα αποθέµατα και τις δυνατότητες των εγκαταστάσεων ως προς το ποσοστό και τη 
µορφή της εγχώριας παραγόµενης ενέργειας 
 Συνεισφορά ΑΠΕ / Κλιµατολογικές συνθήκες & γεωλογικά χαρακτηριστικά: Για να µπορέσει 
να ληφθεί υπόψη η τιµή αυτού του δείκτη, θα πρέπει πρώτα να γίνει µελέτη όσον αφορά στις 
κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας και τη γεωλογική διαµόρφωση αυτής, για να ελεγχθεί το 
κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρξουν εγκαταστάσεις για την εκµετάλλευση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άνεµος, ηλιοφάνεια, ποτάµια  - λίµνες, κτλ) 
 Κόστος παραγόµενης ενέργειας: Το τελικό κόστος στο οποίο τελικά θα διατεθεί η ενέργεια 
στους καταναλωτές, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι εµπλέκονται σε όλα τα 
στάδια από την αρχική παραγωγή αυτής µέχρι την τελική της διάθεση. Τέτοιοι παράγοντες 
είναι οι διεθνείς τιµές στις οποίες διατίθενται οι πρώτες ύλες, το κόστος εξόρυξης και 
επεξεργασίας αυτών, της τεχνολογίας η οποία χρησιµοποιείται, οι φόροι που υπεισέρχονται 
στις διάφορες διαδικασίες, το κόστος της διανοµής, της διαφήµισης και της τελικής 
προώθησης 
 Εκποµπές CO  2: Πρόκειται για τον δείκτη εκείνο του οποίου η τιµή παρουσιάζει µεγάλες 
διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες. Τέτοιες παράµετροι που µπορούν 
να επηρεάσουν τις τελικές εκποµπές καυσαερίων είναι το είδος του καυσίµου το οποίο 
χρησιµοποιείται για την παραγωγή της ενέργειας και οι διαφορές στα επίπεδα 
αποδοτικότητας των διαφόρων τύπων των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
βρίσκονται σε λειτουργία, σε σύγκριση µε κάποιους νεότερης τεχνολογίας που είναι πιο φιλική 
προς το περιβάλλον. Σηµαντικό παράγοντα επίσης αποτελούν και οι κλιµατολογικές 
συνθήκες. Οι διαφοροποιήσεις στις επικρατούσες συνθήκες ανά περιοχή επηρεάζουν ως 
κάποιο βαθµό την ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια (για θέρµανση τον χειµώνα και για 
κλιµατισµό το καλοκαίρι) 
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 Κατανάλωση ενέργειας / Οικονοµική και πολιτική κατάσταση γενικότερα της χώρας:  Η 
πολιτική σταθερότητα και το καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας είναι παράγοντες 
αλληλένδετοι – σε γενικές γραµµές – µε την οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών και του 
µέσου πολίτη. Το ύψος εισοδήµατος και η κατάσταση κάθε οικονοµικής οντότητας µιας 
κοινωνίας παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποσότητα κατανάλωσης της ενέργειας για την 
ικανοποίηση των καθηµερινών αναγκών 
 Κατανάλωση ενέργειας / κλιµατολογικές συνθήκες: Ένα µεγάλο µέρος της ενέργειας 
καταναλώνεται για τη διαµόρφωση ικανοποιητικών συνθηκών στους χώρους στους οποίους 
ζει και εργάζεται ο άνθρωπος, είτε για θέρµανση το χειµώνα, είτε για κλιµατισµό το καλοκαίρι. 
Εποµένως η γεωγραφική θέση κάθε χώρας και οι επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες 
είναι σηµαντικοί παράγοντες διαµόρφωσης του επιπέδου της κατανάλωσης σε ενέργεια 
 Τιµές της διατιθέµενης ενέργειας: Το ποσό το οποίο καλούνται να πληρώσουν τελικά οι 
καταναλωτές, εξαρτάται, εκτός από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, και από 
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ενεργειακός τοµέας της κάθε χώρας, µε όλους τους 
περιορισµούς που αυτή µπορεί να θέτει σχετικά µε την παραγωγή της ενέργειας, όπως 
επίσης και στο επίπεδο του ανταγωνισµού µεταξύ των υπαρχουσών εταιριών (η ύπαρξη ή όχι 
µονοπωλίου) 
 Κατανάλωση ενέργειας / οικονοµική κατάσταση: Παρατηρούνται µεγάλες διακυµάνσεις στις 
απαιτήσεις σε ενέργεια στα διάφορα κοινωνικά στρώµατα. Εποµένως, η οικονοµική 
κατάσταση είναι εκείνη που καθορίζει ουσιαστικά τη ζήτηση σε ενέργεια, όχι µόνο όσον 
αφορά στο θέµα της θέρµανσης ή του κλιµατισµού, αλλά ακόµα και στο αν υπάρχει η 
δυνατότητα απόκτησης ηλεκτρικών συσκευών για την εξυπηρέτηση των διαφόρων αναγκών 
ενός νοικοκυριού 
 Ενεργειακές απαιτήσεις / Τεχνολογικός εξοπλισµός: Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει 
στην κατασκευή συσκευών και µηχανών οικονοµικών σε κατανάλωση ενέργειας, σχετικά µε 
προηγούµενες γενιές αυτών. Εποµένως, η τεχνολογία αποτελεί σηµαντική παράµετρο στη 
διαµόρφωση του επιπέδου των απαιτήσεων σε ενέργεια 
 Αποδοτικότητα µετατροπής / Τεχνολογικός εξοπλισµός: Ο βασικότερος παράγοντας από τον 
οποίο εξαρτάται το ποσοστό µετατροπής των αρχικών καυσίµων, τα οποία διατίθενται για την 
παραγωγή ενέργειας, από πρωτογενή σε δευτερογενή, είναι η τεχνολογία και ο διαθέσιµος 
εξοπλισµός. Ανάλογα µε το πόσο αποδοτικά είναι τα χρησιµοποιούµενα γι’αυτήν τη διεργασία 
µηχανήµατα, παρατηρείται και µεγαλύτερη απόδοση στην εν λόγω µετατροπή 
 Επίπεδα άνθρακα: Τα επίπεδα του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, τα οποία προέρχονται από 
την παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας, εξαρτώνται από µία σειρά παραγόντων. Έναν 
από αυτούς αποτελεί το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ, βάσει του οποίου αυξάνονται – σχεδόν 
ανάλογα – και οι εκποµπές άνθρακα. Πολύ βασικό παράγοντα αποτελεί επίσης και το ύψος 
των επενδύσεων που γίνονται µε σκοπό την υποστήριξη της προσπάθειας για τη µείωση της 
µόλυνσης του αέρα και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα 
 Ενεργειακές διασυνδέσεις / Σχέσεις µεταξύ χωρών: Η δυνατότητα δηµιουργίας ενεργειακών 
διασυνδέσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις σχέσεις µεταξύ των χωρών, όχι µόνο του 
τροφοδότη και του τελικού αποδέκτη, αλλά και εκείνων τις οποίες διασχίζουν οι αγωγοί και οι 
σωληνώσεις, ή οποιαδήποτε άλλη µορφή δικτύων 
 Ενεργειακές διασυνδέσεις / Πολιτική σταθερότητα των αναµεµειγµένων χωρών: Η αρτιότητα 
και η σωστή λειτουργία των ενεργειακών διασυνδέσεων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την 
πολιτική σταθερότητα των χωρών τα εδάφη των οποίων τις φιλοξενούν, καθότι µε την 
ύπαρξη για παράδειγµα πολεµικών συράξεων ή οποιασδήποτε µορφής αναταραχή στο 
εσωτερικό τους διακυβεύεται η ασφάλεια των δικτύων. Επίσης, σε περιπτώσεις που 
επικρατούν τέτοιες καταστάσεις, οι ενεργειακοί οδοί είναι από τις πρώτες των οποίων 
επιδιώκεται η διακοπή (όχι απαραίτητα καταστροφή) και ο έλεγχός τους, µε απώτερο σκοπό 
την εξάσκηση µορφής πίεσης στους αντιπάλους 
 Τεχνικές απώλειες / Επίπεδο επενδύσεων: Η ποιότητα των δικτύων µεταφοράς και διανοµής, 
όπως επίσης και των εγκαταστάσεων παραγωγής της ενέργειας, εξαρτάται κατά µεγάλο 
ποσοστό από το ύψος του κεφαλαίου το οποίο διατίθεται για την κατασκευή και την τακτική 
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συντήρηση αυτών, ώστε από τεχνικής άποψης να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να 
µειώνονται οι αιτίες που συµβάλλουν στην αύξηση των απωλειών 

 
 
 
8.6 Αλληλεπιδράσεις ποσοτικών δεικτών 
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι ποσοτικοί δείκτες περιγράφουν τους στόχους της 
ενεργειακής πολιτικής ποσοτικά. Αυτό σηµαίνει ότι δεν αποτελούν µια σταθερή ποσότητα, αλλά 
έχουν τιµή, η οποία µεταβάλλεται. 
 
Η µεταβολή της τιµής σε κάποιον δείκτη ενδέχεται να έχει σαν αποτέλεσµα τη µεταβολή της τιµής 
κάποιου άλλου. Ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να επιδράσει η µία µεταβολή πάνω στη άλλη, δεν 
είναι δεδοµένος. Οι αλλαγές µπορούν να είναι είτε οµόρροπες είτε αντίρροπες. 
 
Μελετώντας τους δείκτες οι οποίοι τελικά επιλέγχθηκαν για την περιγραφή των στόχων που 
θέτονται στα πλαίσια του σχεδιασµού µιας ενεργειακής πολιτικής, προκύπτει ο πίνακας που 
ακολουθεί: 
 

 
 
όπου: 
 
++*          : οµόρροπη  µεταβολή 
+- ή -+*: αντίρροπη µεταβολή 
+/-*          : υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των δεικτών, χωρίς να είναι απόλυτος ο 
              τρόπος µε τον οποίο ο ένας επηρεάζει τον άλλο 

∆\∆ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2

1.1  - + +/- +/- +/- +/-    +/-     - + +/- 

1.2 + -  ++ ++ + -   +/- +/- +/-   +/-   + - 

1.3 ++         +/-      + - 

1.4 ++  ++       +/-      + - 

1.5 ++  ++ ++      +/-      + - 

1.6 ++    ++            

1.7 -+               +/- 

2.1 ++ ++ +/- +/- +/- +/- ++   ++     ++  

2.2 + -         + - + -   - +  + - 

2.3            ++     

2.4 ++ ++     ++ ++  ++     ++ ++ 

2.5 + - +/-        +/-   ++  +/-  

2.6  +/-        + -     +/-  

2.7        ++  ++  +/-     

3.1 + -  ++ ++ + -   +/- +/- +/-   +/-   + - 

3.2          ++       
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*Το πρώτο σύµβολο αναφέρεται στην στήλη των δεικτών, ενώ το δεύτερο στη σειρά των δεικτών, 
ο συνδυασµός δηλαδή των + και – απεικονίζει το πώς η µεταβολή του δείκτη που βρίσκεται στην 
κατακόρυφη στήλη επηρεάζει κάθε έναν από τους δείκτες που βρίσκονται στην οριζόντια γραµµή 
 
 
Επεξήγηση του πίνακα 
 
Ακολουθεί ανάλυση του παραπάνω πίνακα, εξετάζοντας έναν προς έναν τους δείκτες που 
βρίσκονται στην πρώτη στήλη ως προς τις αλληλεπιδράσεις τους µε τους δείκτες που βρίσκονται 
στην πρώτη γραµµή. 
 
 
1.1 Εξάρτηση από εισαγωγές: 
 
 1.2, 3.1 Συνεισφορά ΑΠΕ: Όσο µικρότερη είναι η εξάρτηση από εισαγωγές, τόσο πιο έντονη 
είναι η ανάγκη για µεγαλύτερη συνεισφορά των ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών µιας χώρας. Πρόκειται δηλαδή για αλληλεξάρτηση αντίρροπης σχέσης 
 1.3 &1.4 & 1.5 & 1.6 Ποικιλοµορφία: Όλοι οι δείκτες που έχουν σχέση µε την ποικιλοµορφία 
αλληλεπιδρούν µε την εξάρτηση από εισαγωγές, χωρίς να µπορεί να καταγραφεί µαθηµατικά 
συγκεκριµένος τρόπος µεταβολής 
 2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας: Η εξάρτηση από τρίτες χώρες για την απόκτηση των 
ενεργειακών πρώτων υλών, ή ακόµα και καθαρής ενέργειας στην τελική της µορφή, αποτελεί 
παράγοντα διαµόρφωσης των τιµών της ενέργειας που διατίθεται στους καταναλωτές. Ο 
τρόπος µε τον οποίο επιδρά στη διαµόρφωση αυτή, εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις 
τρίτες χώρες, γι’ αυτό και δε µπορεί να γίνει µαθηµατική προσέγγιση του τρόπου 
αλληλεπίδρασης των δεικτών αυτών 
 3.2 ∆είκτες εκπεµπόµενου CO2: Η µεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές βελτιώνει την κατάσταση 
σχετικά µε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, µόνο στο επίπεδο παραγωγής, όταν 
πρόκειται για εισαγωγή ενέργειας στην τελική της µορφή. Η µεγάλη εξάρτηση µιας χώρας 
από τρίτες χώρες για την ικανοποίηση των ενεργειακών της αναγκών, µπορεί να οφείλεται 
καθαρά στην αδυναµία εγχώριας παραγωγής, όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη 
παράγραφο για τον έλεγχο των συνθηκών. Στην περίπτωση όµως που η εξάρτηση αυτή 
αυξάνεται για να µπορέσει να ικανοποιήσει τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες, τότε έχει 
άσχηµες επιπτώσεις στο περιβάλλον σε επίπεδο κατανάλωσης, διότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται 
αυξηµένη κατανάλωση, και κατά συνέπεια, αυξηµένες εκποµπές άνθρακα στην ατµόσφαιρα. 
Στον παραπάνω πίνακα δε σηµειώνεται ακριβώς ο τρόπος αλληλεπίδρασης µεταξύ των 
δεικτών αυτών, λόγω της διαφοροποίησης που µπορεί να υπάρξει ανάλογα µε τις 
επικρατούσες συνθήκες 

 
 
1.2, 3.1 Συνεισφορά ΑΠΕ: 
 
 1.1 Εξάρτηση από εισαγωγές: Όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό κατά το οποίο 
συνεισφέρουν οι Ανανεώσιµες Πηγές στο συνολικό ποσό της απαιτούµενης ενέργειας, τόσο 
µικρότερη είναι η εξάρτηση από εισαγωγές µορφών ενέργειας, εφόσον καλύπτεται κάποιο 
µέρος της ζήτησης από την παραγόµενη από τις ΑΠΕ ενέργεια 
 1.3 Ποικιλοµορφία καυσίµων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Οι ανανεώσιµες πηγές 
δεν αποτελούν ακριβώς καύσιµο, αλλά πηγή παραγωγής ενέργειας, γι’αυτό και µπορεί να 
γίνει αποδεκτό ότι συνεισφέρει στην ποικιλοµορφία της τελικά παραγόµενης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Είναι προφανές ότι µία τέτοια παραδοχή διευρύνει την ποικιλοµορφία, εποµένως η 
αλληλεπίδραση µεταξύ των δεικτών αυτών είναι οµόρροπη 
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 1.4 Ποικιλοµορφία βασικών ενεργειακών πηγών: Με την ίδια παραδοχή που έγινε και στην 
προηγούµενη περίπτωση, συµπεριλαµβάνοντας τις ΑΠΕ στα υπόλοιπα αρχικά καύσιµα που 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή της ενέργειας, µπορεί να σηµειωθεί αλληλεπίδραση 
µεταξύ και αυτών των δύο δεικτών, εφόσον διευρύνεται και πάλι η ποικιλοµορφία των αρχικά 
χρησιµοποιούµενων εδω καυσίµων 
 1.5 Ποικιλοµορφία εισαγόµενων καυσίµων: Μεγάλη συνεισφορά των Ανανεώσιµων Πηγών 
στην παραγωγή της συνολικά απαιτούµενης ενέργειας µιας χώρας, παίζει αρνητικό ρόλο στο 
θέµα της ποικιλοµορφίας των εισαγόµενων καυσίµων, καθότι βοηθά στην ικανοποίηση των 
εγχώριων αναγκών και στην αποδέσµευση της εξάρτησης από τρίτες χώρες 
 2.1 Ενεργειακή ένταση: Οι ενεργειακές απαιτήσεις έχουν να κάνουν µε τη ζήτηση της 
ενέργειας. Η συνεισφορά των Ανανεώσιµων Πηγών έχει να κάνει µε την προσφορά ενέργειας. 
Συνεπώς, πρόκειται για δύο δείκτες οι οποίοι είναι προφανές ότι σχετίζονται και 
αλληλεπιδρούν, µόνο που δεν µπορεί να αποτυπωθεί µαθηµατικά ο τρόπος µε τον οποίο ο 
ένας επηρρεάζει τον άλλο. Το µόνο που  µπορεί να ειπωθεί, είναι ότι η ενέργεια που 
παράγεται από τις ΑΠΕ, καλύπτει µέρος των αναγκών σε ενέργεια, χωρίς να µπορεί να πει 
κανείς ωστόσο ότι τις µειώνει 
 2.2 Αποδοτικότητα ενεργειακής µετατροπής: Η παραγόµενη από τις ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια, 
διατίθεται κατευθείαν στη µορφή αυτή, δεν µεσολαβεί δηλαδή κάποιο στάδιο µετατροπής ενός 
καυσίµου τελικά σε χρήσιµη ενέργεια. Το µόνο µέσο που χρησιµοποιείται είναι µία κατάλληλη 
κάθε φορά γεννήτρια, ανάλογα µε το είδος της ανανεώσιµης πηγής της οποίας γίνεται 
εκµετάλλευση. Εποµένως δε γίνεται λόγος για αποδοτικότητα µετατροπής, εφόσον 
ουσιαστικά βρίσκεται στη µέγιστη δυνατή τιµή της στην περίπτωση αυτή. Για το λόγο αυτό 
στον πίνακα έχει σηµειωθεί µεν αλληλεπίδραση µεταξύ των εν λόγω δεικτών, χωρίς όµως να 
µπορεί να καθοριστεί ακριβώς ο τρόπος µε τον οποίο ο ένας επιδρά στον άλλο 
 2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας: Το κόστος παραγωγής της ενέργειας, όπως 
αναφέρθηκε και στην προηγούµενη παράγραφο, εξαρτάται από τα χρησιµοποιούµενα 
καύσιµα και από το είδος της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται για την παραγωγή της τελικά 
καταναλισκόµενης ενέργειας. Εποµένως, η χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών, επιδρά στο 
τελικό κόστος της παραγόµενης από αυτές ενέργειας, χωρίς να είναι όµως συγκεκριµένος ο 
τρόπος αυτός επίδρασης σε όλες τις χώρες, αν δηλαδή προκαλεί αύξηση ή µείωση στην τιµή 
της τελικά διατιθέµενης στους καταναλωτές ενέργειας 
 2.6 ∆είκτης ανταγωνισµού: Η ολοένα αυξανόµενη - για διάφορους λόγους – ανάγκη για 

µεγαλύτερη συνεισφορά των ΑΠΕ, προκαλεί ανακατατάξεις των µεριδίων στην αγορά, καθώς 
προσπαθούν να µπουν στο παιχνίδι του ανταγωνισµού νέες επιχειρήσεις και βιοµηχανίες. 
Εποµένως υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των δεικτών αυτών, χωρίς να µπορεί να 
αποτυπωθεί ακριβώς ο τρόπος µε τον οποίο ο ένας επιδρά και επηρεάζει την τιµή του άλλου 
 3.2 ∆είκτες εκπεµπόµενου CO2: Οι ΑΠΕ είναι γνωστές για την οικολογικότητά τους. Είναι 
ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον, µε αποτέλεσµα η αυξηµένη συνεισφορά τους στην 
παραγόµενη ενέργεια να µην επιβαρύνει τα επίπεδα του εκπεµπόµενου CO2 στην 
ατµόσφαιρα. ∆εν τα µειώνει ακριβώς, απλά ούτε και επιβαρύνει. Στον πίνακα ωστόσο 
σηµειώνεται αντίρροπη µεταβολή, για να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι αύξηση του δείκτη της 
συνεισφοράς των ΑΠΕ έχει θετικά αποτελέσµατα ως προς τον δείκτη των επιπέδων άνθρακα 

 
 
1.3 &1.4 & 1.5 & 1.6 Ποικιλοµορφία: 
 
 1.1 Εξάρτηση από εισαγωγές: Η ανάγκη για ποικιλοµορφία, για παράδειγµα στα αρχικά 
καύσιµα, ενδέχεται να επηρεάσει την εξάρτηση µιας χώρας σε εισαγωγές ενεργειακών 
πρώτων υλών, αλληλεπιδρώντας κατά κύριο λόγο οµόρροπα (αύξηση της ανάγκης για 
κάποια µορφή ποικιλοµορφίας οδηγεί και σε αύξηση της εξάρτησης σε εισαγωγές για την 
κάλυψη της συγκεκριµένης ανάγκης) 
 1.3 Ποικιλοµορφία καυσίµων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αλληλεπίδραση µε 1.4 και 

1.5): Ο δείκτης αυτός εξαρτάται και αλληλεπιδρά µε τους δείκτες της ποικιλοµορφίας των 
βασικών ενεργειακών πηγών και των εισαγόµενων καυσίµων. Κατά κύριο  λόγο, όσο 
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µεγαλύτερο είναι το εύρος επιλογής των αρχικών καυσίµων για την παραγωγή της 
απαιτούµενης ποσότητας ενέργειας, είτε αυτά είναι εγχώρια, είτε εισαγόµενα, τόσο 
µεγαλύτερο είναι το πλεονέκτηµα της παραγόµενης από διαφορετικά αρχικά καύσιµα 
ηλεκτρικής ενέργειας 
 1.5 Ποικιλοµορφία εισαγόµενων καυσίµων (αλληλεπίδραση µε 1.4): Τα διάφορα καύσιµα τα 
οποία εισάγονται προσδίδουν ποικιλία στα συνολικά διατιθέµενα αρχικά καύσιµα για την 
παραγωγή της ενέργειας µιας χώρας. Πρόκειται ουσιαστικά για δείκτες των οποίων η 
µεταβολή είναι οµόρροπη 
 1.6 Ποικιλία χωρών (πηγών) εισαγωγής (αλληλεπίδραση µε 1.5): Αν και δεν είναι απόλυτο, 

µπορεί να σηµειωθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει αλληλεπίδραση µεταξύ των δεικτών, εφόσον 
κατά µία έννοια η ποικιλία των πηγών εισαγωγής αυτόµατα σηµαίνει και ποικιλία των αρχικών 
εισαγόµενων καυσίµων. Αυτό όµως µόνο στην περίπτωση που από κάθε χώρα εισάγεται και 
κάποιο διαφορετικό καύσιµο, γιατί ενδέχεται να εισάγεται το ίδιο καύσιµο από έναν αριθµό 
διαφορετικών χωρών, για λόγους εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού 
 2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας (αλληλεπίδραση µε 1.3, 1.4 και 1.5): Η αλληλεπίδραση 

µεταξύ των δεικτών αυτών είναι προφανής, εφόσον η τελική τιµή της διατιθέµενης ενέργειας 
εξαρτάται από τον τρόπο και το κόστος παραγωγής της. Επειδή όµως εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες, όπως είναι τα είδη των αρχικών καυσίµων που τελικά 
χρησιµοποιήθηκαν και τα τεχνολογικά µέσα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, ο τρόπος µε 
τον οποίο γίνεται η αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των δεικτών δε µπορεί να καθοριστεί 
ακριβώς 
 3.2 ∆είκτες εκπεµπόµενου CO2: (αλληλεπίδραση µε 1.3, 1.4 και 1.5): Η ανάγκη για µείωση 
των επιπέδων του άνθρακα στην ατµόσφαιρα που προέρχεται από την παραγωγή και τη 
χρήση της ενέργειας, οδήγησε στην µελέτη του ενδεχοµένου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από διαφορετικά καύσιµα (στα οποία γίνεται η παραδοχή ότι ανήκουν και οι ΑΠΕ), 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα µείωσης του εκλυόµενου άνθρακα, καθότι κάθε καύσιµο 
εκπέµπει διαφορετικές ποσότητες βλαβερών ουσιών, άλλο λιγότερο και άλλο περισσότερο. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα αθροιστικά η ποσότητα του άνθρακα που τελικά εκπέµπεται στο 
περιβάλλον να είναι µικρότερη απ’ότι αν είχε χρησιµοποιηθεί ένα και µόνο καύσιµο για την 
παραγωγή ενέργειας (π.χ. λιγνίτης) 

 
 
1.7 Χρήση εγκατεστηµένης ισχύος: 
 
 1.1 Εξάρτηση από εισαγωγές: Η µη ικανοποιητική ή η αδυναµία αξιοποίησης των 
αποθεµάτων παραγωγής, δηλαδή της εγκατεστηµένης ισχύος, ενδέχεται να οδηγήσει σε 
αύξηση των ενεργειακών εισαγωγών για την ικανοποίηση των αναγκών, όπως επίσης µπορεί 
να συµβεί και το αντίστροφο. ∆ηλαδή, αξιοποίηση των αποθεµάτων σε ικανοποιητικό 
επίπεδο στο εσωτερικό µιας χώρας, ενδέχεται να µειώσει την εξάρτηση από τρίτες χώρες για 
να µπορέσει να ανταπεξέλθει στη ζήτηση των καταναλωτών της 
 3.2 ∆είκτες εκπεµπόµενου CO2: Η αξιοποίηση των αποθεµάτων παραγωγής εκµεταλλεύεται 
την περίσσεια της ενέργειας η οποία έχει ήδη παραχθεί, µε αποτέλεσµα να µη γίνεται 
περαιτέρω παραγωγή ενέργειας για την κάλυψη κάποιων συγκεκριµένων ποσοτήτων που 
απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών. Το γεγονός αυτό είναι ωφέλιµο προς το 
περιβάλλον, από την άποψη ότι, σε επίπεδο παραγωγής δεν επιβαρύνεται επιπλεόν το 
περιβάλλον, εφόσον η εξυπηρέτηση µικρών σχετικά απαιτήσεων πραγµατοποιείται µε την 
αξιοποίηση των αποθεµάτων και δεν απαιτείται έναρξη και πάλι της παραγωγικής 
διαδικασίας, µε όλες τις συνέπειες που αυτή µπορεί να έχει. Στον παραπάνω πίνακα η σχέση 
µεταξύ των δεικτών αυτών παριστάνεται µε +/-, διότι η αξιοποίηση των αποθεµάτων δε 
µειώνει τα επίπεδα του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, αλλά ούτε και τα αυξάνει 
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2.1 Ενεργειακή ένταση: 
 
 1.1 Εξάρτηση από εισαγωγές: Οι αυξηµένες ενεργειακές απαιτήσεις ενδέχεται να 
προκαλέσουν αύξηση των εξαρτήσεων σε εισαγωγές ενέργειας ή πρώτων υλών (καυσίµων) 
για την παραγωγή της απαιτούµενης ποσότητας ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών. 
Πρόκειται δηλαδή για οµόρροπη µεταβολή των δεικτών αυτών 
 1.2, 3.1 Συνεισφορά ΑΠΕ: Το πώς οι ενεργειακές απαιτήσεις µε τη σειρά τους επηρεάζουν τη 
συνεισφορά των ανανεώσιµων πηγών, διαφέρει λιγάκι από την προηγούµενη περίπτωση 
αντίστροφης αλληλεπίδρασης. Οι αυξηµένες ενεργειακές απαιτήσεις δηµιουργούν έντονες 
ανάγκες κάλυψης σε ενέργεια, γεγονός που προκαλεί τους αντίστοιχους φορείς να 
χρησιµοποιήσουν πλήρως όλα τα πάρκα και τα εργοστάσια εκµετάλλευσης των 
ανανεώσιµων πηγών. Εποµένως, αύξηση των ενεργειακών απαιτήσεων, προκαλεί και 
αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ 
 1.3 &1.4 & 1.5 & 1.6 Ποικιλοµορφία: Για την άρτια ικανοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων 
δηµιουργείται η ανάγκη της ποικιλοµορφίας, τόσο της ενέργειας που παράγεται από 
διαφορετικά καύσιµα, όσο και σε οτιδήποτε έχει σχέση µε τα αρχικά καύσιµα (ποικιλοµορφία 
αρχικών και εισαγόµενων καυσίµων, ποικιλία χωρών εισαγωγής). Με τον τρόπο αυτό, και την 
ύπαρξη φυσικά κατάλληλων τεχνολογιών, εξασφαλίζεται το κατα δύναµην η ικανοποίηση των 
αναγκών και των απαιτήσεων σε ενέργεια. Ο τρόπος ωστόσο µε τον οποίο αλληλεπιδρούν οι 
δείκτες αυτοί, δεν είναι καθορισµένος 
 1.7 Χρήση εγκατεστηµένης ισχύος: Αυξηµένες απαιτήσεις σε ενέργεια οδηγούν στην 
αξιοποίηση των αποθεµάτων παραγωγής, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των 
καταναλωτών. ∆ηλαδή, όσο µεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις, τόσο σε µεγαλύτερο βαθµό 
αξιοποιούνται και τα υπάρχοντα αποθέµατα (οµόρροπη µεταβολή στις τιµές των δεικτών) 
 2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας: Το τελικό κόστος στο οποίο διατίθεται η παραγόµενη 
ενέργεια στους καταναλωτές, επηρεάζεται από το επίπεδο των ενεργειακών απαιτήσεων. 
Όταν η ζήτηση είναι αρκετά µεγάλη, ενδέχεται να προκληθεί αντίστοιχη αύξηση του κόστους 
ανά ενεργειακή µονάδα, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο  
 3.2 ∆είκτες εκπεµπόµενου CO2: Οι αυξηµένες ενεργειακές απαιτήσεις έχουν σαν αποτέλεσµα 
την επιβάρυνση του περιβάλλοντος σε άνθρακα, τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και σε 
επίπεδο κατανάλωσης. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή οι τιµές των δεικτών µεταβάλλονται 
οµόρροπα 

 
 
2.2 Αποδοτικότητα ενεργειακής µετατροπής: 
 
 1.1 Εξάρτηση από εισαγωγές: Σύµφωνα µε τον ορισµό, όσο η αποδοτικότητα µετατροπής 
βελτιώνεται, απαιτείται λιγότερο πρωτογενές καύσιµο για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας 
δευτερογενούς όπως προηγουµένως. Συνεπακόλουθο της κατάστασης αυτής είναι η 
δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των ενεργειακών αναγκών, οπότε και 
σταδιακή µείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες 
 2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας: Η αποδοτική µετατροπή των καυσίµων σε τελική 

µορφή ενέργειας, σηµαίνει µικρότερη κατανάλωση αρχικών καυσίµων για την παραγωγή της 
ίδιας ποσότητας ενέργειας. Το γεγονός αυτό επιδρά θετικά στις τιµές στις οποίες διατίθεται 
τελικά η ενέργεια στους καταναλωτές, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν µικρότερο ποσό 
ανά µονάδα ενέργειας 
 2.7 Απώλειες: Φανερή και άµεση συνέπεια της µικρής αποδοτικότητας της ενεργειακής 

µετατροπής είναι οι µεγάλες απώλειες, καθότι σύµφωνα µε τον ορισµό, όσο µικρότερη είναι η 
αποδοτικότητα, τόσο περισσότερο πρωτογενές καύσιµο απαιτείται για την παραγωγή της 
ίδιας ποσότητας ενέργειας. ∆ηλαδή κατά τη διαδικασία της µετατροπής οι ενεργειακές 
απώλειες είναι µεγάλες 
 3.2 ∆είκτες εκπεµπόµενου CO2: Όσο πιο αποδοτικά γίνεται η µετατροπή της πρωτογενούς 

µορφής ενέργειας σε δευτερογενή, τόσο µικρότερη ποσότητα καυσίµων (πρωτογενής µορφή 



8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
                                                                               ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                         8:125 
 

ενέργειας) χρειάζεται για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ενέργειας. Κατά συνέπεια, τόσο 
λιγότερες είναι µε την πάροδο του χρόνου οι εκποµπές βλαβερών για το περιβάλλον ουσιών. 
Πρόκειται δηλαδή για αντίρροπη µεταβολή των τιµών αυτών των δεικτών  

 
 
2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας: 
 
 2.4 Κατανάλωση ενέργειας ανά άτοµο: Υψηλές τιµές της διατιθέµενης στους καταναλωτές 
ενέργειας είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει τελικά σε µείωση της κατανάλωσης, καθαρά για 
οικονοµικούς λόγους. Πρόκειται δηλαδή για αντίρροπη µεταβολή στις τιµές των δεικτών 
αυτών 
 2.5 ∆είκτες µεταρρύθµισης ενεργειακού τοµέα: Η αύξηση του κόστους παραγωγής της 
ενέργειας ενδέχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες αναµόρφωσης και θέσπισης µέτρων 
µεταρρύθµισης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον ενεργειακό τοµέα, η οποία εξ’ 
ορισµού οδηγεί σε µείωση των τιµών 

 
 
2.4 Κατανάλωση ενέργειας ανά άτοµο: 
 
 1.1 Εξάρτηση από εισαγωγές: Ανάλογα µε την περίπτωση των ενεργειακών απαιτήσεων, η 
αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας ανά άτοµο ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των 
ενεργειακών εισαγωγών για την κάλυψη των αναγκών και της ζήτησης. Στην περίπτωση αυτή 
παρατηρείται δηλαδή οµόρροπη µεταβολή των τιµών των δεικτών 
 1.2, 3.1 Συνεισφορά ΑΠΕ: Όπως αναφέρθηκε και στις ενεργειακές απαιτήσεις, έτσι και όσον 
αφορά την κατανάλωση ενέργειας ανά άτοµο συγκεκριµένα, η συνεισφορά των Ανανεώσιµων 
Πηγών αυξάνεται µε την αύξηση της τελικής ζήτησης. ∆ηλαδή, παρατηρούµενες αυξανόµενες 
τάσεις στην κατανάλωση, οδηγεί τους αντίστοιχους φορείς στην πλήρη εκµετάλλευση όλων 
των διαθέσιµων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, για την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών των ατόµων 
 1.7 Χρήση εγκατεστηµένης ισχύος: Η αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας πολλές φορές οδηγεί 
στην αξιοποίηση της υπάρχουσας εγκατεστηµένης ισχύος, προκειµένου να καλυφθούν 
ανάγκες οι οποίες µπορεί να προκύψουν ξαφνικά 
 2.1 Ενεργειακή ένταση: Η αύξηση της κατανάλωσης της ενέργειας ανά άτοµο ουσιαστικά 
σηµαίνει και αύξηση των ενεργειακών απαιτήσεων συνολικά για µία χώρα. Εποµένως 
πρόκειται για περίπτωση οµόρροπης µεταβολής των δεικτών αυτών 
 2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας: Οι ολοένα αυξανόµενες τάσεις για κατανάλωση 
ενέργειας είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν στην εκµετάλλευση του γεγονότος αυτού από τις 
αρµόδιες εταιρίες παραγωγής και διάθεσης, ιδιαίτερα σε µονοπωλιακές αγορές, στις οποίες 
παρατηρείται αύξηση των τιµών της διατιθέµενης ενέργειας 
 3.2 ∆είκτες εκπεµπόµενου CO2: Και πάλι όπως και στην περίπτωση των ενεργειακών 
απαιτήσεων, η αυξηµένη κατανάλωση της ενέργειας έχει σαν αποτέλεσµα αύξηση και των 
επιπέδων του εκπεµπόµενου CO2 στο περιβάλλον, κυρίως σε επίπεδο κατανάλωσης, αλλά 
και σε επίπεδο παραγωγής, µε την έννοια ότι αυξανόµενη κατανάλωση οδηγεί και σε αύξηση 
της παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών 

 
 
2.5 ∆είκτες µεταρρύθµισης ενεργειακού τοµέα: 
 
 1.1 Εξάρτηση από εισαγωγές: Οι δείκτες µεταρρύθµισης του ενεργειακού τοµέα, 
προσπαθούν να δηµιουργήσουν συνθήκες ελεύθερης αγοράς, αυξάνοντας τις ιδιωτικές 
συµµετοχές οι οποίες καλύπτουν ένα µέρος των ενεργειακών απαιτήσεων, γεγονός το οποίο 
θα οδηγήσει σταδιακά στη µείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες 
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 1.2, 3.1 Συνεισφορά ΑΠΕ: Στους δείκτες µεταρρύθµισης περιλαµβάνονται η ιδιωτική 
συµµετοχή, η επιχειρηµατικοποίηση, ο ενεργειακός νόµος για ιδιωτικοποίηση και 
αναδιάρθρωση των ενεργειακών επιχειρήσεων και ο ανεξάρτητος ρυθµιστής, όλοι εξίσου 
σηµαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη πάρκων και εργοστασίων για την εκµετάλλευση των 
ανανεώσιµων πηγών, τα οποία – κατά κύριο λόγο στις περισσότερες χώρες – είναι ακόµα 
στα χέρια ιδιωτών. Εποµένως οι δείκτες αυτοί επηρεάζουν την τελική συνεισφορά των ΑΠΕ, 
χωρίς να µπορεί να συγκεκριµενοποιηθεί ο τρόπος αλληλεπίδρασης 
 2.6 ∆είκτης ανταγωνισµού: Οι συνθήκες οι οποίες δηµιουργούνται χάρη στην προσπάθεια 
αναµόρφωσης και µεταρρύθµισης του ενεργειακού τοµέα, ενισχύουν την συµµετοχή ολοένα 
και περισσότερων εταιριών και βιοµηχανιών παραγωγής και διάθεσης ενέργειας. Πρόκειται 
δηλαδή για θετική αλληλεπίδραση µεταξύ των δεικτών αυτών 

 
 
2.6 ∆είκτης ανταγωνισµού: 
 
 1.2, 3.1 Συνεισφορά ΑΠΕ: Το µερίδιο που διαθέτουν στην αγορά ενέργειας οι ιδιοκτήτες των 
εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και ο ανταγωνισµός ο 
οποίος επικρατεί, επηρεάζουν καταρχάς τις κινήσεις που γίνονται για την εκµετάλλευση των 
ΑΠΕ, και κατά συνέπεια και το ποσοστό κατά το οποίο αυτές τελικά συµµετέχουν στη 
συνολικά παραγόµενη για µια χώρα ενέργεια. Ο τρόπος όµως µε τον οποίο γίνεται η 
αλληλεπίδραση µεταξύ των δεικτών αυτών, δεν είναι καθορισµένος 
 2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας: Η αύξηση των συµµετεχόντων στην ενεργειακή αγορά 
έχει σαν αποτέλεσµα τη βελτίωση του ανταγωνισµού, γεγονός το οποίο οδηγεί 
αναµφισβήτητα στη µείωση των τιµών της διατιθέµενης ενέργειας 

 
 
2.7 Απώλειες τεχνικής και µη φύσης: 
 
 2.1 Ενεργειακή ένταση: Όσο µεγαλύτερες είναι οι απώλειες στο στάδιο της παραγωγής, τόσο  

µεγαλύτερο είναι τελικά το ποσό εκείνο της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή της 
ίδιας ποσότητας ΑΕΠ. 
 2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας: Μεγάλες απώλειες στα στάδια της παραγωγής και της 
διανοµής της ενέργειας συνεπάγεται αύξηση του κόστους το οποίο καλούνται τελικά να 
πληρώσουν οι καταναλωτές, επειδή για να τους διανεµηθεί η ποσότητα της ενέργειας την 
οποία χρειάζονται για την ικανοποίηση των αναγκών τους, η αρµόδια εταιρία θα πρέπει να 
προωθήσει τελικά µεγαλύτερη ποσότητα, την οποία χρεώνεται ο καταναλωτής, ακόµα και αν 
δεν την έχει ουσιαστικά χρησιµοποιήσει 
 2.5 ∆είκτες µεταρρύθµισης ενεργειακού τοµέα: Η ύπαρξη απωλειών οποιασδήποτε φύσης, 
είτε τεχνικής είτε άλλης  µορφής, παρακινεί τον µηχανισµό της  µεταρρύθµισης να 
δραστηριοποιηθεί και να δράσει ανάλογα µε το σηµείο εντοπισµού του προβλήµατος. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να σηµειωθεί η αλληλεπίδραση των δεικτών αυτών, χωρίς να µπορεί να 
προσδιοριστεί µε σαφήνει ο τρόπος µε τον οποίο ο ένας δείκτης επιδρά πάνω στον άλλο, 
επειδή εξαρτάται από την περίπτωση κάθε φορά 

 
 
3.2 ∆είκτες εκπεµπόµενου CO  2: 
 
 2.3 Κόστος παραγωγής της ενέργειας: Η υπέρβαση κάποιων προκαθορισµένων ορίων στα 
επίπεδα του εκπεµπόµενου CO2 κατά τη διάρκεια παραγωγής της ενέργειας, ενδέχεται να 
επιφέρει την επιβολή προστίµων, τα οποία µπορεί να έχουν και τη µορφή φόρων. Για να 
µπορέσουν οι διάφορες εταιρίες να ανταπεξέλθουν στην οικονοµική αυτή επιβάρυνση, είναι 
πολύ πιθανό να αυξήσουν την τελική τιµή της διατιθέµενης ενέργειας 
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8.7 Επιδράσεις των ποσοτικών δεικτών στους τρεις στόχους της ενεργειακής  
      πολιτικής 
 

 
 
Οι αλληλεπιδράσεις των δεικτών που παρουσιάστηκαν στον παραπάνω πίνακα είναι δυνατόν να 
αναπαρασταθούν σε γενικότερα πλαίσια, ως επιδράσεις πάνω στους τρεις στόχους της 
ενεργειακής πολιτικής. Έτσι, στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται ποιους στόχους επηρεάζει 
κάθε ένας από τους ποσοτικούς δείκτες που αναπτύχθηκαν: 
 
Από τον συγκεντρωτικό αυτό πίνακα γίνεται εµφανές το γεγονός ότι οι τρεις στόχοι της 
ενεργειακής πολιτικής είναι αλληλένδετοι και επηρεάζουν άµεσα ο ένας τον άλλο, εφόσον 
οποιαδήποτε αλλαγή σηµειωθεί σε έναν δείκτη θα έχει σαν αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση της 
υπάρχουσας κατάστασης ενδεχοµένως και στους τρεις στόχους. Γίνεται έτσι φανερή η 
χρησιµότητα των δεικτών στους αποφασίζοντες. 
 
Έχοντας περιγράψει αναλυτικά κάθε στόχο µε κατάλληλους δείκτες, µπορεί να καθοριστεί και να 
εκτιµηθεί η κατάσταση στην οποία θα οδηγήσει οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιον από τους 
στόχους αυτούς. Εντοπίζεται αρχικά ποιος δείκτης µπορεί να περιγράψει και να προσεγγίσει την 
υφιστάµενη αλλαγή, δίνοντας µια πρώτη εικόνα σχετικά µε το αν η αλλαγή αυτή οδηγεί σε 
καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση (βάσει των αναλυτικών πινάκων που παρατέθηκαν για κάθε 
έναν από τους δείκτες). Στη συνέχεια, και αν πρόκειται τελικά για ποσοτικό και όχι ποιοτικό 
δείκτη, βάσει του παραπάνω πίνακα επιδράσεων των δεικτών στους στόχους, οι αποφασίζοντες 
µπορούν εποπτικά να δώσουν µια πρώτη εκτίµηση της καινούριας κατάστασης η οποία πρόκειται 
να διαµορφωθεί. Την κατάσταση αυτή έπειτα µπορούν να την περιγράψουν πιο λεπτοµερώς 
βάσει του πίνακα των αλληλεπιδράσεων των δεικτών, όπου πλέον προσδιορίζονται επακριβώς οι 
παράµετροι εκείνες οι οποίες πρόκειται να αλλάξουν τιµή και κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό 
γίνεται πιο εύκολο για τους αποφασίζοντες να καταλήξουν στο τι µέτρα θα πρέπει να ληφθούν 
στην περίπτωση που δηµιουργηθεί ανάγκη για κάτι τέτοιο, καθώς και για την υποστήριξη 
οποιονδήποτε αποφάσεων σχετικά µε την ανάπτυξη της ενεργειακής πολιτικής µιας χώρας. 

∆είκτης\Στόχος Εξασφάλιση ενεργειακού 
εφοδιασµού Ανταγωνιστικότητα Προστασία του 

περιβάλλοντος 
1.1 √ √ √ 
1.2 √ √ √ 
1.3 √ √ √ 
1.4 √ √ √ 
1.5 √ √ √ 
1.6 √   
1.7 √  √ 
2.1 √ √  
2.2 √ √ √ 
2.3  √  
2.4 √ √ √ 
2.5 √ √ √ 
2.6 √ √ √ 
2.7  √  
3.1 √ √ √ 
3.2  √  
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Σχήµα 8.1 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

∆ΕΙΚΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ 

Ποσοτικοί ΠοιοτικοίΠοσοτικοί ΠοιοτικοίΠοσοτικοί Ποιοτικοί 
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9.1 Συµπεράσµατα 
 
Ο σωστός σχεδιασµός µιας ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους εξής τρεις 
στόχους: 
 

 Την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού 
 Την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τοµέα 
 Την προστασία του περιβάλλοντος 

 
Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η αναλυτική µελέτη καθενός από τους τρεις αυτούς στόχους, 
ώστε να εντοπιστούν όλες εκείνοι οι παράµετροι που τους χαρακτηρίζουν και τους επηρεάζουν σε 
όλες τους τις πτυχές. Ακριβώς αυτό ήταν και το θέµα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 
 
Η ενεργειακή πολιτική δεν είναι δεδοµένα. Αντιστρόφως µάλιστα θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η 
πολιτική και οι προοπτικές αυτής είναι που ουσιαστικά επιλέγουν ποια στοιχεία είναι σηµαντικά 
και απαραίτητα για την κατάστρωση αυτής [48]. Για το λόγο αυτό γίνεται φανερή η ανάγκη για τη 
χρησιµοποίηση κάποιου µέσου το οποίο θα αντλείται από τα υπάρχοντα δεδοµένα και θα βοηθά 
ουσιαστικά στη µελέτη των ζητηµάτων µε τα οποία σχετίζεται η ενεργειακή πολιτική. Τέτοιο µέσο 
αποτελούν οι ενεργειακοί δείκτες. 
 
Η ανάλυση στηρίχτηκε καταρχάς στην ιστορική αναδροµή της κατάστασης του ενεργειακού τοµέα, 
η οποία είναι εκείνη που δηµιουργούσε κάθε εποχή την ανάγκη για την κατάστρωση της 
αντίστοιχης ενεργειακής πολιτικής. Οι διαφοροποιήσεις από εποχή σε εποχή ανέδειξαν τους 
παράγοντες εκείνους που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην κατάσταση του ενεργειακού τοµέα και 
στους οποίους πρέπει να εστιάζεται κάθε φορά η προσοχή για τον σχεδιασµό της απαραίτητης 
ενεργειακής πολιτικής, η οποία θα βοηθήσει στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των συνθηκών 
κάθε φορά. 
 
Τον εντοπισµό των κύριων στόχων µιας οποιασδήποτε ενεργειακής πολιτικής ακολούθησε 
προσπάθεια ανάλυσης και προσέγγισης αυτών, φέρνοντας στην επιφάνεια όλες εκείνες τις 
παραµέτρους που τους χαρακτηρίζουν και που ενδεχοµένως παίζουν ρόλο στην αλλαγή της 
κατάστασης και της τιµής τους. 
 
Μετά το πρώτο αυτό βήµα για την περιγραφή των στόχων, δηµιουργήθηκε το ερώτηµα του κατά 
πόσο οι παράµετροι αυτοί θα µπορούσαν να ποσοτικοποιηθούν, ώστε να είναι δυνατή η 
παρακολούθηση της κατάστασης που επικρατεί στον ενεργειακό τοµέα. Για το αν δηλαδή οι 
στόχοι έχουν επιτευχθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα ελαχιστοποιώντας τα τυχόν προβλήµατα, ή αν 
είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων η οποία θα οδηγούσε στη βελτίωση της κατάστασης. 
 
Το ερώτηµα αυτό κλήθηκε να καλύψει µέχρις κάποιου σηµείου η ανάλυση και η µελέτη που 
πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής αυτής εργασίας. Η προσπάθεια προσέγγισης 
µιας κάποιας λύσης στο πρόβληµα αυτό έγινε µέσω της χρήσης των ενεργειακών δεικτών, οι 
οποίοι διακρίθηκαν σε δύο κατηγορίες:  
 
 στους ποσοτικούς δείκτες, κάθε ένας από τους οποίους έχει συγκεκριµένο τρόπο 
υπολογισµού και µετράται σε συγκεκριµένες µονάδες. Εφόσον οι δείκτες αυτοί έχουν 
συγκεκριµένες τιµές, παρακολουθούνται ποσοτικά οι οποιεσδήποτε µεταβολές 

 στους ποιοτικούς δείκτες, οι οποίοι χαρακτηρίζουν ποιοτικά την κατάσταση του κάθε 
στόχου 

 
Μεταξύ των ήδη καταγεγραµµένων παραµέτρων για κάθε στόχο, επιλέχθησαν εκείνοι οι οποίοι 
θεωρήθηκαν οι πλέον σηµαντικοί ως προς τη σύγκριση των τιµών τους µεταξύ διαφορετικών 
καταστάσεων και των αποτελεσµάτων που µια τέτοια σύγκριση θα µπορούσε να έχει στη λήψη 
των αποφάσεων, και χαρακτηρίστηκαν ανάλογα, είτε σαν ποσοτικοί, είτε σαν ποιοτικοί δείκτες. 
Βασικό ρόλο στην επιλογή των τελικών δεικτών έπεξε επίσης και το γεγονός του κατά πόσο οι 
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δείκτες αυτοί είναι σε θέση µε την τιµή τους να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε την 
περιγραφή των στόχων, χωρίς ωστόσο να αλληλοκαλύπτονται. 
 
Για να είναι δυνατή η σύγκριση µεταξύ των τιµών των δεικτών, καθορίστηκε µια βαθµολογική 
κλίµακα 0 – 5, στην οποία αντιστοιχίζεται η χειρότερη τιµή / κατάσταση στο 0 και η καλύτερη 
δυνατή τιµή / κατάσταση στο 5. Για τους µεν ποσοτικούς δείκτες δηλαδή υπολογίζονται ποσοτικά 
η καλύτερη και χειρότερη τιµή που µπορεί να πάρει καθένας από αυτούς και γίνεται αναγωγή των 
τιµών στην προκαθορισµένη ενιαία κλίµακα 0 – 5 ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση µε µια πρώτη 
µατιά. Για τους ποιοτικούς δείκτες γίνεται κάτι αντίστοιχο, µόνο που προσδιορίζονται ποιοτικά η 
χειρότερη και η καλύτερη κατάσταση, η απεικόνιση των οποίων γίνεται στην ίδια κλίµακα 0 – 5 για 
λόγους όµοιους µε την προηγούµενη περίπτωση. 
 
Με τον τρόπο αυτό ποσοτικοποιούνται οι διάφορες παράµετροι, δίνοντας τη δυνατότητα 
απεικόνισης της κατάστασης µε νούµερα και αριθµούς, οι οποίοι διευκολύνουν στην κατανόηση 
της επικρατούσας κατάστασης, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις 
σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού και τις µονάδες του κάθε δείκτη. ∆ιευκολύνεται έτσι τόσο η 
σύγκριση µεταξύ των δεικτών, όσο και η θέσπιση τιµών – στόχων για κάθε έναν από αυτούς. 
 
Έχοντας λοιπόν στα χέρια του ο σχεδιαστής της ενεργειακής πολιτικής αυτές τις τιµές – στόχους 
και τις επικρατούσες τιµές για κάποια χώρα, είναι σε θέση να κρίνει το αν είναι ικανοποιητική η 
τιµή κάποιου δείκτη ή αν χρειάζεται να µεταβληθεί η τιµή του και πώς. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
ο σχεδιασµός των πιθανών δράσεων που ενδέχεται να χρειάζονται για τη βελτίωση της τιµής 
κάποιου δείκτη και κατά συνέπεια της κατάστασης συγκεκριµένου στόχου της ενεργειακής 
πολιτικής και γενικότερα του ενεργειακού τοµέα µιας χώρας. 
 
Συνοψίζοντας λοιπόν, η παρούσα διπλωµατική εργασία επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός 
µεθοδολογικού πλαισίου, το οποίο φυσικά επιδέχεται βελτιώσεις και επίσης µπορεί να αποτελέσει 
το υπόβαθρο πάνω στο οποίο µπορούν να γίνουν κατάλληλες επεκτάσεις και ενσωµατώσεις. Το 
πλαίσιο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη αποφάσεων σε υψηλό επίπεδο 
ενεργειακής πολιτικής. Ο πλήρης ορισµός των δεικτών και η µελέτη των οιονδήποτε 
αλληλεπιδράσεων και ύπαρξης άλλων παραγόντων που ενδέχεται να τους επηρεάζουν, 
παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια και τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται ένας σχεδιαστής 
ενεργειακής πολιτικής για να βγάλει συµπεράσµατα σχετικά µε το πώς µεταβάλλονται οι δείκτες 
και το πώς µπορούν να ερµηνευτούν οι µεταβολές αυτές. 
 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί επίσης ένα ακόµα σηµαντικό όφελος που µπορούν να 
αποκοµίσουν οι µελετητές και οι σχεδιαστές της ενεργειακής πολιτικής από τη χρήση των 
ενεργειακών δεικτών. Από τις καταγεγραµµένες τιµές σε διάφορες περιόδους και από την 
παρατήρηση του τρόπου µεταβολής αυτών, µπορεί να γίνει µία εκτίµηση σχετικά µε τις γενικές 
τάσεις που επικρατούν στους στόχους της ενεργειακής πολιτικής. Πρόκειται για µία παράµετρο 
ιδιαίτερα σηµαντική, καθότι, γνωρίζοντας τις επικρατούσες τάσεις µπορεί να εκτιµηθεί η πιθανή 
κατάσταση στο προσεχές µέλλον, γεγονός που κάνει το σχεδιασµό µιας ενεργειακής πολιτικής 
πιο αξιόπιστο, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την εργασία των σχεδιαστών της ενεργειακής 
πολιτικής, καθότι πλέον, και για το διάστηµα για το οποίο έχει εκτιµηθεί ότι θα ισχύει 
προσεγγιστικά η παρούσα πολιτική, θα παίζουν το ρόλο παρατηρητών της κατάστασης, και θα 
επεµβαίνουν µόνο για τη διόρθωση συγκεκριµένων σηµείων στα οποία θα παρουσιάζεται 
πρόβληµα, χωρίς να είναι αναγκαίος ο εκ νέου σχεδιασµός ολόκληρης ενεργειακής πολιτικής. 
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9.2 Προοπτικές 
 
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία έγινε µια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης και περιγραφής 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής µέσω δεικτών. Η προσπάθεια αυτή θα µπορούσε να 
συνεχιστεί περαιτέρω, εµπλουτίζοντας και επεκτείνοντας την εργασία που έχει ήδη 
πραγµατοποιηθεί ώστε να γίνει πιο ολοκληρωµένη, είτε βελτιώνοντας το µεθοδολογικό πλαίσιο το 
οποίο έχει αναπτυχθεί, είτε υϊοθετώντας πιο βελτιωµένες τεχνικές που θα καθιστούσαν την 
ανάλυση και τη µελέτη πιο εύκολες και το πλαίσιο πιο εύχρηστο και ευκολοκατανόητο. 
 
Καταρχάς, όσον αφορά στα στάδια και τις διαδικασίες τις οποίες θα µπορούσαν να περιληφθούν 
στο ήδη υπάρχον πλαίσιο, µετά τον έλεγχο των συνθηκών και της εξάρτησης των δεικτών θα 
µπορούσε να ακολουθεί η σύγκριση των τιµών οι οποίες έχουν υπολογιστεί για τους δείκτες βάσει 
του τρόπου υπολογισµού που έχει θεσπιστεί για τον κάθε έναν από αυτούς, µε κάποιες 
συµφωνηµένες τιµές. Οι τιµές αυτές «στόχοι» οι οποίες έχουν προσδιοριστεί στην ανάπτυξη του 
µεθοδολογικού πλαισίου της παρούσας διπλωµατικής εργασίας από δεδοµένα και στοιχεία τα 
οποία υπάρχουν, θεωρούνται µέτρο σύγκρισης για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το 
αν η τιµή του συγκεκριµένου δείκτη είναι καλή ή όχι. Συνεπώς στο βήµα αυτό θα γίνεται σύγκριση 
των τιµών που έχουν καταγραφεί µε αυτές τις τιµές «στόχους» για τη διαπίστωση της 
επικρατούσας κατάστασης στους διάφορους τοµείς στους οποίους ουσιαστικά χωρίζεται κάθε 
ένας από τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής µέσω των δεικτών. 
 
Μία τέτοια σύγκριση των τιµών των δεικτών µε προσυµφωνηµένες τιµές που έχουν οριστεί ως οι 
καλύτερες δυνατές και για τις οποίες θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες ώστε να επιτευχθούν 
τελικά, όπως είναι φανερό, µπορεί να έχει δύο εκδοχές αποτελεσµάτων. Η πρώτη περίπτωση 
είναι η τιµή του δείκτη να εκπληρώνει τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί και τις οποίες 
αντικατοτπρίζουν οι τιµές «στόχοι». Στη δεύτερη περίπτωση περιλαµβάνεται το γεγονός οι τιµές 
που ελήφθησαν για κάποιους δείκτες, να βρίσκονται κάτω από τα εκ των προτέρων καθορισµένα 
όρια. 
 
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, οι µελετητές έρχονται αντιµέτωποι µε την επίλυση του σηµαντικού 
αυτού ζητήµατος, ώστε να  µπορέσουν να επιτευχθούν ή έστω να προσεγγιστούν οι ιδανικές 
τιµές για τους δείκτες εκείνους στους οποίους εντοπίζεται το πρόβληµα. Τότε θα πρέπει να γίνει 
µελέτη σχεδίου δράσεων οι οποίες θα οδηγήσουν στη βελτίωση των τιµών των συγκεκριµένων 
δεικτών, ώστε να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αντίστοιχη κάθε φορά 
ενεργειακή πολιτική. 
 
Βελτίωση της τιµής ενός δείκτη µέσω κάποιας δράσης η οποία λαµβάνεται και τίθεται σε 
εφαρµογή, σηµαίνει αλλαγή της προηγούµενης καταγεγραµµένης τιµής. ∆ηλαδή η µεσολάβηση 
των δράσεων προκαλεί µεταβολές στις τιµές των δεικτών που λαµβάνονται αρχικά. Στο σηµείο 
αυτό η εργασία που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µπορεί να εφαρµοστεί, καθότι έχει γίνει ανάλυση 
της περίπτωσης αυτής των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των δεικτών, στην οποία ελέγχεται και 
καταγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο αλληλεπιδρούν οι δείκτες αυτοί µεταξύ τους, το πώς δηλαδή 
η µεταβολή της τιµής του ενός επιδρά στην τιµή του άλλου. 
 
Το πλαίσιο αυτό θα µπορούσε ωστόσο να επεκταθεί περαιτέρω, χρησιµοποιώντας την επιστήµη 
των πολυκριτηριακών µαθηµατικών, µε τη βοήθεια της οποίας σχηµατίζεται κατάλληλο σύστηµα 
για την ταξινόµηση των δεικτών και την εξαγωγή µοναδικής τιµής για κάθε έναν από τους 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό θα υποστηρίζονται µε µεγαλύτερη 
σαφήνεια και βεβαιότητα οι αποφάσεις τις οποίες καλούνται να πάρουν οι υπεύθυνοι για την 
ανάπτυξη της ενεργειακής πολιτικής στα πλαίσια των απαιτήσεων µιας χώρας. 
 
Όσον αφορά στη βελτίωση του ήδη υπάρχοντος συστήµατος, θα µπορούσε να γίνει χρήση 
ευφυών µεθόδων διαχείρισης, όπως είναι τα έµπειρα συστήµατα (expert systems). Όπως είναι 
γνωστό, τα έµπειρα συστήµατα χρειάζονται εκεί που οι εµπειρογνώµονες είναι σπάνιοι και η 
αµοιβή τους πολύ υψηλή, ενώ δεν χρειάζονται εκεί που η πληροφορία είναι καθαρή και 
αξιόπιστη. Αν τα δεδοµένα περιέχουν αβεβαιότητα, τότε ένα έµπειρο σύστηµα µπορεί να δώσει τη 
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λύση µε βάση κατάλληλη λογική. Ο σκοπός ενός τέτοιου συστήµατος δεν είναι να αντικαταστήσει 
έναν ειδικό, αλλά απλά να αποθηκεύσει όλη τη γνώση και την εµπειρία του ειδικού µέσα σε έναν 
υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατόν αυτή η γνώση να χρησιµοποιηθεί κατάλληλα από αυτόν που 
θα τη ζητήσει. [49] 
 
Εποµένως, στην περίπτωση της εξαγωγής δεικτών όπου ο όγκος των δεδοµένων είναι τεράστιος, 
ένα κατάλληλο έµπειρο σύστηµα θα µπορούσε να βοηθήσει κατά πολύ στην ανάλυση αυτών, 
διευκολύνοντας έτσι την τελική εξαγωγή εκείνων των δεικτών που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις που τίθενται κάθε φορά, ανάλογα µε το υπό µελέτη ζήτηµα. Συγκεκριµένα δηλαδή, για 
την παρούσα διπλωµατική εργασία, θα διευκολυνόταν αρκετά η σύγκριση των στοιχείων που 
λαµβάνονται από τις διάφορες χώρες σχετικά µε τους τρεις στόχους της ενεργειακής πολιτικής, 
ελαχιστοποιώντας τυχόν σφάλµατα από λάθος κρίση ή παράλειψη σηµαντικών δεδοµένων, 
παρέχοντας τελικά όσο το δυνατόν πιο περιεκτικούς, χρήσιµους και κατανοητούς δείκτες που θα 
βοηθήσουν τελικά στη λήψη αποφάσεων σε ζητήµατα ενεργειακής πολιτικής. 
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